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ABSTRAK 

 

 

Rosadi, A. 2015. Keefektifan Pembelajaran CORE Pendekatan Realistik 

Berbantuan Edmodo terhadap Peningkatan Literasi Matematika dan Rasa Ingin 

Tahu. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Wardono, M.Si. dan 

Pembimbing Pendamping Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. 

 

Kata kunci: CORE, Pendekatan Realistik, Literasi Matematika, Rasa Ingin Tahu. 

 

Literasi matematika membantu siswa memahami peran matematika di 

setiap aspek kehidupan dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang 

tepat dan beralasan. Menumbuhkan literasi matematika harus didukung dengan 

rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru. Penanaman literasi matematika dan rasa 

ingin tahu pada siswa dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang 

mendukung. Salah satunya pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan literasi 

matematika dan rasa ingin tahu siswa, (2) mengetahui kesulitan yang dihadapi 

siswa menyelesaikan soal serupa PISA, dan (3) mengetahui kualitas pembelajaran 

CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. 

Penelitian ini merupakan kombinasi model concurrent embedded dengan 

70% kuantitatif dan 30% kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan quasi 

eksperimen dengan pretest-posttest control group design. Penelitian kualitatif 

menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 2014/2015 dengan sampel diambil 

secara cluster random sampling dimana kelas VII I, VII J, dan VII H sebagai kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Ketiga kelas kemudian diuji untuk 

mengetahui literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan untuk ketiga 

kelas penelitian dimana peningkatan literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa 

kelas dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih 

baik daripada kelas dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik dan 

pembelajaran ekspositori. Dari wawancara diketahui bahwa kesulitan 

mengerjakan soal serupa PISA yang dihadapi subjek kelompok atas akibat 

kesalahan kebiasaan dan transformasi, kelompok tengah akibat kesalahan 

kebiasaan dan kemampuan proses, serta kelompok bawah akibat kesalahan 

kebiasaan, informasi, dan membaca. Hasil observasi menunjukkan pembelajaran 

yang terjadi berkualitas baik. Peneliti menyarankan bahwa pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

proses pembelajaran materi lain.  



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................  i 

PERNYATAAN .....................................................................................................  iii 

PENGESAHAN ....................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................  v 

PRAKATA .............................................................................................................  vi 

ABSTRAK ............................................................................................................ viii 

DAFTAR ISI .........................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xvii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xix 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xxii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  .........................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................  9 

1.3 Pembatasan Masalah .................................................................................  10 

1.4 Tujuan Penelitian .......................................................................................  10 

1.5 Manfaat Penelitian .....................................................................................  11 

1.5.1 Bagi Siswa .......................................................................................  11 

1.5.2 Bagi Guru .........................................................................................  12 

1.5.3 Bagi Peneliti .....................................................................................  12 

1.5.4 Bagi Peneliti lain ..............................................................................  13 

1.5.5 Bagi Sekolah ....................................................................................  13 

1.6 Penegasan Istilah .......................................................................................  13 

1.6.1 Keefektifan ....................................................................................  13 

1.6.2 Pembelajaran CORE ......................................................................  14 

1.6.3 Pendekatan Realistik .....................................................................  15 

1.6.4 Edmodo..........................................................................................  15 

1.6.5 Literasi Matematika .......................................................................  15 



 

x 
 

1.6.6 Rasa Ingin Tahu .............................................................................  16 

1.6.7 Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal Serupa PISA ......................  16 

1.6.8 Kualitas Pembelajaran ...................................................................  17 

1.6.9 Materi Segiempat...........................................................................  17 

1.6.10 Ketuntasan Belajar.........................................................................  17 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi ...................................................................  17 

1.7.1 Bagian Awal .....................................................................................  18 

1.7.2 Bagian Isi .........................................................................................  18 

1.7.3 Bagian Akhir ....................................................................................  18 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori ..........................................................................................  19 

2.1.1 Belajar............................................................................................  19 

2.1.2 Pembelajaran Matematika .............................................................  20 

2.1.3 Pembelajaran CORE ......................................................................  22 

2.1.4 Pendekatan Realistik .....................................................................  26 

2.1.5 Edmodo..........................................................................................  31 

2.1.6 Pembelajaran CORE Pendekatan Realistik Berbantuan Edmodo .  32 

2.1.7 Literasi Matematika .......................................................................  34 

2.1.7.1 Pengertian Literasi Matematika .........................................  34 

2.1.7.2 Domain Literasi Matematika .............................................  38 

2.1.7.3 Konten Matematika dalam PISA .......................................  39 

2.1.7.4 Konteks Matematika ..........................................................  40 

2.1.7.5 Kompetensi Literasi Matematika dalam PISA ..................  41 

2.1.7.6 Level Kemampuan Matematika dalam PISA ....................  43 

2.1.8 Karakter Rasa Ingin Tahu ..............................................................  43 

2.1.9 Pembelajaran Ekspositori ..............................................................  45 

2.1.10 Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal Menurut Newman .............  47 

2.1.11 Kualitas Pembelajaran ...................................................................  49 

2.1.12 Teori Belajar ..................................................................................  52 

2.1.13.1 Teori Piaget......................................................................  52 

2.1.13.2 Teori Bruner ....................................................................  53 



 

xi 
 

2.1.13.3 Teori Ausubel ..................................................................  54 

2.1.13.4 Teori Vygotsky ................................................................  56 

2.1.13 Tinjauan Materi Segiempat ...........................................................  57 

2.1.13.1 Persegi Panjang ...............................................................  58 

2.1.13.2 Persegi .............................................................................  59 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .......................................................  60 

2.3 Kerangka Berpikir .....................................................................................  61 

2.4 Hipotesis ....................................................................................................  65 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ..........................................................................................  66 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian .....................................................................  67 

3.2.1 Populasi ............................................................................................  67 

3.2.2 Sampel .............................................................................................  68 

3.2.3 Subjek Penelitian .............................................................................  68 

3.3 Variabel Penelitian ....................................................................................  69 

3.4 Metode Pengumpulan Data .......................................................................  70 

3.4.1 Metode Dokumentasi .......................................................................  71 

3.4.2 Metode Tes .......................................................................................  71 

3.4.3 Metode Observasi ............................................................................  72 

3.4.4 Metode Wawancara ..........................................................................  72 

3.5 Desain Penelitian .......................................................................................  73 

3.6 Instrumen Penelitian..................................................................................  76 

3.6.1 Tes Literasi Matematika ...................................................................  76 

3.6.2 Lembar Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu ..............................  78 

3.6.3 Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran .......................................  79 

3.6.4 Pedoman Wawancara .......................................................................  80 

3.7 Analisis Uji Coba Instrumen .....................................................................  81 

3.7.1 Analisis Validitas Item .....................................................................  81 

3.7.2 Analisis Reliabilitas .........................................................................  82 

3.7.3 Analisis Tingkat Kesukaran .............................................................  83 

3.7.4 Analisis Daya Beda ..........................................................................  84 



 

xii 
 

3.7.5 Penentuan Instrumen ........................................................................  86 

3.8 Analisis Data Awal ....................................................................................  87 

3.8.1 Uji Normalitas ..................................................................................  87 

3.8.2 Uji Homogenitas ..............................................................................  89 

3.8.3 Uji Kesamaan Rata-rata ...................................................................  90 

3.9 Analisis Data Akhir ...................................................................................  92 

3.9.1 Uji Normalitas ..................................................................................  93 

3.9.2 Uji Homogenitas ..............................................................................  93 

3.9.3 Uji Hipotesis I ..................................................................................  93 

3.9.4 Uji Hipotesis II .................................................................................  95 

3.9.5 Uji Hipotesis III ...............................................................................  98 

3.9.6 Analisis Kualitas Pembelajaran ....................................................... 100 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 103 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian ..................................................................... 103 

4.1.2 Hasil Penelitian Kuantitatif .............................................................. 105 

4.1.2.1 Hasil Analisis Data Awal ...................................................... 105 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas ........................................................ 105 

4.1.2.1.2 Uji Homogenitas .................................................... 106 

4.1.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata ......................................... 107 

4.1.2.2 Hasil Analisis Data Akhir ..................................................... 108 

4.1.2.2.1 Uji Normalitas ........................................................ 108 

4.1.2.2.2 Uji Homogenitas .................................................... 113 

4.1.2.2.3 Uji Hipotesis I ........................................................ 116 

4.1.2.2.4 Uji Hipotesis II ....................................................... 117 

4.1.2.2.5 Uji Hipotesis III ..................................................... 126 

4.1.2.2.6 Hasil Analisis Kualitas Pembelajaran .................... 133 

4.1.3 Hasil Penelitian Kualitatif ................................................................ 134 

4.1.3.1 Literasi Matematika ............................................................. 135 

4.1.3.1.1 Kelas Eksperimen 1 (VII I)  ................................... 136 

4.1.3.1.1.1 Subjek Penelitian SE1-32 ................... 136 



 

xiii 
 

4.1.3.1.1.2 Subjek Penelitian SE1-15 ................... 140 

4.1.3.1.1.3 Subjek Penelitian SE1-04 ................... 144 

4.1.3.1.1.4 Subjek Penelitian SE1-14 ................... 149 

4.1.3.1.1.5 Subjek Penelitian SE1-10 ................... 153 

4.1.3.1.1.6 Subjek Penelitian SE1-09 ................... 157 

4.1.3.1.2 Kelas Eksperimen 2 (VII H)  ................................. 162 

4.1.3.1.2.1 Subjek Penelitian SE2-07 ................... 162 

4.1.3.1.2.2 Subjek Penelitian SE2-13 ................... 166 

4.1.3.1.2.3 Subjek Penelitian SE2-17 ................... 170 

4.1.3.1.2.4 Subjek Penelitian SE2-27 ................... 174 

4.1.3.1.2.5 Subjek Penelitian SE2-06 ................... 178 

4.1.3.1.2.6 Subjek Penelitian SE2-30 ................... 183 

4.1.3.1.3 Kelas Kontrol (VII J)  ............................................ 187 

4.1.3.1.3.1 Subjek Penelitian SK-16 ..................... 187 

4.1.3.1.3.2 Subjek Penelitian SK-15 ..................... 191 

4.1.3.1.3.3 Subjek Penelitian SK-06 ..................... 195 

4.1.3.1.3.4 Subjek Penelitian SK-07 ..................... 199 

4.1.3.1.3.5 Subjek Penelitian SK-30 ..................... 204 

4.1.3.1.3.6 Subjek Penelitian SK-23 ..................... 208 

4.1.3.2 Karakter Rasa Ingin Tahu ..................................................... 212 

4.1.3.2.1 Kelas Eksperimen 1 (VII I)  ................................... 212 

4.1.3.2.1.1 Subjek Penelitian SE1-32 ................... 212 

4.1.3.2.1.2 Subjek Penelitian SE1-15 ................... 215 

4.1.3.2.1.3 Subjek Penelitian SE1-04 ................... 218 

4.1.3.2.1.4 Subjek Penelitian SE1-14 ................... 220 

4.1.3.2.1.5 Subjek Penelitian SE1-10 ................... 223 

4.1.3.2.1.6 Subjek Penelitian SE1-09 ................... 226 

4.1.3.2.2 Kelas Eksperimen 2 (VII H)  ................................. 228 

4.1.3.2.2.1 Subjek Penelitian SE2-07 ................... 228 

4.1.3.2.2.2 Subjek Penelitian SE2-13 ................... 231 

4.1.3.2.2.3 Subjek Penelitian SE2-17 ................... 234 



 

xiv 
 

4.1.3.2.2.4 Subjek Penelitian SE2-27 ................... 237 

4.1.3.2.2.5 Subjek Penelitian SE2-06 ................... 239 

4.1.3.2.2.6 Subjek Penelitian SE2-30 ................... 242 

4.1.3.2.3 Kelas Kontrol (VII J) ............................................. 245 

4.1.3.2.3.1 Subjek Penelitian SK-16 ..................... 245 

4.1.3.2.3.2 Subjek Penelitian SK-15 ..................... 247 

4.1.3.2.3.3 Subjek Penelitian SK-06 ..................... 250 

4.1.3.2.3.4 Subjek Penelitian SK-07 ..................... 253 

4.1.3.2.3.5 Subjek Penelitian SK-30 ..................... 255 

4.1.3.2.3.6 Subjek Penelitian SK-23 ..................... 258 

4.1.3.3 Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa PISA ............. 261 

4.1.3.3.1 Kelas Eksperimen 1 (VII I)  ................................... 261 

4.1.3.3.1.1 Subjek Penelitian SE1-32 ................... 261 

4.1.3.3.1.2 Subjek Penelitian SE1-15 ................... 264 

4.1.3.3.1.3 Subjek Penelitian SE1-04 ................... 268 

4.1.3.3.1.4 Subjek Penelitian SE1-14 ................... 271 

4.1.3.3.1.5 Subjek Penelitian SE1-10 ................... 276 

4.1.3.3.1.6 Subjek Penelitian SE1-09 ................... 280 

4.1.3.3.2 Kelas Eksperimen 2 (VII H)  ................................. 282 

4.1.3.3.2.1 Subjek Penelitian SE2-07 ................... 282 

4.1.3.3.2.2 Subjek Penelitian SE2-13 ................... 285 

4.1.3.3.2.3 Subjek Penelitian SE2-17 ................... 290 

4.1.3.3.2.4 Subjek Penelitian SE2-27 ................... 294 

4.1.3.3.2.5 Subjek Penelitian SE2-06 ................... 298 

4.1.3.3.2.6 Subjek Penelitian SE2-30 ................... 302 

4.1.3.3.3 Kelas Kontrol (VII J)  ............................................ 305 

4.1.3.3.3.1 Subjek Penelitian SK-16 ..................... 305 

4.1.3.3.3.2 Subjek Penelitian SK-15 ..................... 308 

4.1.3.3.3.3 Subjek Penelitian SK-06 ..................... 311 

4.1.3.3.3.4 Subjek Penelitian SK-07 ..................... 314 

4.1.3.3.3.5 Subjek Penelitian SK-30 ..................... 317 



 

xv 
 

4.1.3.3.3.6 Subjek Penelitian SK-23 ..................... 322 

4.1.3.4 Kualitas Pembelajaran.......................................................... 326 

4.1.3.4.1 Subjek Penelitian SE1-32 ...................................... 326 

4.1.3.4.2 Subjek Penelitian SE1-15 ...................................... 328 

4.1.3.4.3 Subjek Penelitian SE1-04 ...................................... 330 

4.1.3.4.4 Subjek Penelitian SE1-14 ...................................... 332 

4.1.3.4.5 Subjek Penelitian SE1-10 ...................................... 333 

4.1.3.4.6 Subjek Penelitian SE1-09 ...................................... 335 

4.2 Pembahasan ............................................................................................... 337 

4.2.1 Pembahasan Kuantitatif ................................................................... 338 

4.2.1.1 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 1 .............................. 338 

4.2.1.2 Peningkatan Literasi Matematika dan Karakter Rasa Ingin 

Tahu Siswa Kelas Eksperimen 1 .......................................... 340 

4.2.1.3 Perbedaan Peningkatan Literasi Matematika dan Karakter 

Rasa Ingin Tahu Siswa antara Kelas Eksperimen 1, Kelas 

Eksperimen 2, dan Kelas Kontrol ........................................ 341 

4.2.1.3.1 Perbedaan Peningkatan Literasi Matematika dan 

Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa antara Kelas 

Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 ................. 341 

4.2.1.3.2 Perbedaan Peningkatan Literasi Matematika dan 

Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa antara Kelas 

Eksperimen 1 dan Kelas Kontrol ........................... 343 

4.2.1.3.3 Perbedaan Peningkatan Literasi Matematika dan 

Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa antara Kelas 

Eksperimen 2 dan Kelas Kontrol ........................... 344 

4.2.1.4 Kualitas Pembelajaran Kelas Eksperimen 1 ........................ 345 

4.2.2 Pembahasan Kualitatif ..................................................................... 346 

4.2.2.1 Literasi Matematika dan Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa .. 346 

4.2.2.2 Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa PISA ............. 350 

4.3 Keterbatasan Penelitian ............................................................................. 352 

 



 

xvi 
 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ................................................................................................... 354 

5.2 Saran .......................................................................................................... 355 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 357 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 362 

  



 

xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel   Halaman 

2.1 Aspek-aspek Penilaian dalam PISA ............................................................. 38 

2.2 Level Kemampuan Literasi Matematika dalam PISA .................................. 43 

2.3 Dimensi dan Indikator Kualitas Pembelajaran ............................................. 51 

3.1 Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design ........................... 73 

3.2 Cara Penskoran Karakter Rasa Ingin Tahu ................................................... 78 

3.3 Cara Penskoran Kualitas Pembelajaran ........................................................ 79 

3.4 Perolehan Validitas Butir Soal ...................................................................... 82 

3.5 Perolehan Tingkat Kesukaran Butir Soal ...................................................... 84 

3.6 Interpretasi Hasil Daya Beda yang Dikembangkan oleh Ebel ...................... 85 

3.7 Perolehan Daya Beda Butir Soal .................................................................. 85 

3.8 Hasil Analisis Instrumen Tes ........................................................................ 86 

3.9 Kriteria Gain Ternormalisasi ........................................................................ 98 

3.10 Kategori Tingkat Kualitas Pembelajaran .................................................... 102 

4.1 Jadwal Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ...................... 104 

4.2 Pelaksanaan Wawancara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ................ 105 

4.3 Hasil Output Uji Normalitas Data Awal ..................................................... 106 

4.4 Hasil Output Uji Homogenitas Data Awal .................................................. 107 

4.5 Hasil Output Uji ANOVA Satu Arah Data Awal.......................................... 107 

4.6 Hasil Output Uji Normalitas Pre-test Literasi Matematika ........................ 109 

4.7 Hasil Output Uji Normalitas Post-test Literasi Matematika....................... 110 

4.8 Hasil Output Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-1 Rasa Ingin Tahu ... 111 

4.9 Hasil Output Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-2 Rasa Ingin Tahu ... 112 

4.10 Hasil Output Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-3 Rasa Ingin Tahu ... 113 

4.11 Hasil Output Uji Homogenitas Nilai Pre-test dan Post-test Literasi Mat .. 114 

4.12 Hasil Output Uji Homogenitas Hasil Pengamatan Rasa Ingin Tahu .......... 115 

4.13 Hasil Output Perbedaan Rata-rata Pre-test dan Post-test Literasi Mat ...... 118 

4.14 Kriteria Gain Ternormalisasi Peningkatan Literasi Mat Secara Individu ... 120 



 

xviii 
 

4.15 Hasil Output Uji Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Pengamatan Karakter Rasa 

Ingin Tahu Pertemuan ke-1 dan Pertemuan ke-2 ........................................ 121 

4.16 Kriteria Gain Ternormalisasi Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu dari 

Pertemuan ke-1 ke Pertemuan ke-2 Secara Individu .................................. 123 

4.17 Hasil Output Uji Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Pengamatan Karakter Rasa 

Ingin Tahu Pertemuan ke-2 dan Pertemuan ke-3 ........................................ 124 

4.18 Kriteria Gain Ternormalisasi Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu dari 

Pertemuan ke-2 ke Pertemuan ke-3 Secara Individu .................................. 125 

4.19 Hasil Output Uji ANOVA Perbedaan Rata-rata Peningkatan Literasi Mat . 126 

4.20 Hasil Output Uji Lanjut Post Hoc Tuckey Literasi Matematika ................. 128 

4.21 Hasil Output Uji ANOVA Perbedaan Rata-rata Peningkatan Karakter ....... 129 

4.22 Hasil Output Uji Lanjut Post Hoc Tuckey Karakter Rasa Ingin Tahu ........ 131 

4.23 Rekapitulasi Kualitas Pembelajaran ........................................................... 133 

4.24 Daftar Subjek Penelitian ............................................................................. 135 

  



 

xix 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar   Halaman 

2.1 Model Literasi Matematika dalam Praktik ................................................... 35 

2.2 Persegi Panjang ABCD ................................................................................. 58 

2.3 Persegi ABCD ............................................................................................... 59 

2.4 Bagan Kerangka Berpikir ............................................................................. 64 

3.1 Bagan Langkah Penelitian Kombinasi concurret embedded ........................ 66 

3.2 Bagan Alur Penelitian ................................................................................... 75 

4.1 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-32 Nomor 4 ............................ 136 

4.2 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-32 Nomor 7 ............................ 139 

4.3 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-15 Nomor 6 ............................ 140 

4.4 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-15 Nomor 5 ............................ 144 

4.5 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-04 Nomor 7 ............................ 144 

4.6 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-04 Nomor 6 ............................ 148 

4.7 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-14 Nomor 4 ............................ 149 

4.8 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-14 Nomor 3 ............................ 152 

4.9 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-10 Nomor 5 ............................ 153 

4.10 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-10 Nomor 6 ............................ 157 

4.11 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-09 Nomor 4 ............................ 157 

4.12 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-09 Nomor 7 ............................ 161 

4.13 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-07 Nomor 4 ............................ 162 

4.14 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-07 Nomor 6 ............................ 166 

4.15 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-13 Nomor 4 ............................ 166 

4.16 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-13 Nomor 7 ............................ 170 

4.17 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-17 Nomor 7 ............................ 170 

4.18 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-17 Nomor 5 ............................ 174 

4.19 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-27 Nomor 4 ............................ 174 

4.20 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-27 Nomor 5 ............................ 178 

4.21 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-06 Nomor 6 ............................ 179 



 

xx 
 

4.22 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-06 Nomor 8 ............................ 182 

4.23 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-30 Nomor 5 ............................ 183 

4.24 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-30 Nomor 6 ............................ 186 

4.25 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-16 Nomor 5 ............................. 187 

4.26 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-16 Nomor 7 ............................. 190 

4.27 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-15 Nomor 6 ............................. 191 

4.28 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-15 Nomor 7 ............................. 195 

4.29 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-06 Nomor 4 ............................. 195 

4.30 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-06 Nomor 8 ............................. 199 

4.31 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-07 Nomor 5 ............................. 200 

4.32 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-07 Nomor 8 ............................. 203 

4.33 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 3 ............................. 204 

4.34 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 5 ............................. 207 

4.35 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-23 Nomor 5 ............................. 208 

4.36 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-23 Nomor 6 ............................. 211 

4.37 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-32 Nomor 8 ............................ 261 

4.38 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-15 Nomor 4 ............................ 265 

4.39 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-15 Nomor 8 ............................ 265 

4.40 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-04 Nomor 5 ............................ 269 

4.41 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-14 Nomor 4 ............................ 272 

4.42 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-14 Nomor 5 ............................ 272 

4.43 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-14 Nomor 7 ............................ 272 

4.44 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-10 Nomor 2 ............................ 276 

4.45 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-10 Nomor 4 ............................ 276 

4.46 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE1-09 Nomor 8 ............................ 280 

4.47 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-07 Nomor 8 ............................ 283 

4.48 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-13 Nomor 4 ............................ 286 

4.49 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-13 Nomor 6 ............................ 286 

4.50 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-13 Nomor 8 ............................ 286 

4.51 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-17 Nomor 6 ............................ 290 

4.52 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-17 Nomor 8 ............................ 290 



 

xxi 
 

4.53 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-27 Nomor 5 ............................ 294 

4.54 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-27 Nomor 6 ............................ 294 

4.55 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-27 Nomor 8 ............................ 294 

4.56 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-06 Nomor 7 ............................ 298 

4.57 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-06 Nomor 8 ............................ 299 

4.58 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-30 Nomor 7 ............................ 302 

4.59 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SE2-30 Nomor 8 ............................ 302 

4.60 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-16 Nomor 8 ............................. 306 

4.61 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-15 Nomor 8 ............................. 308 

4.62 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-06 Nomor 8 ............................. 311 

4.63 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-07 Nomor 8 ............................. 314 

4.64 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 5 ............................. 317 

4.65 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 6 ............................. 317 

4.66 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 7 ............................. 317 

4.67 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-30 Nomor 8 ............................. 317 

4.68 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-23 Nomor 5 ............................. 322 

4.69 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-23 Nomor 6 ............................. 322 

4.70 Hasil Tes Literasi Matematika Subjek SK-23 Nomor 8 ............................. 322 

  



 

xxii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran   Halaman 

1. Daftar Siswa Kelas Uji Coba (Kelas VIII H) ................................................ 363 

2. Daftar Siswa Kelas Eksperimen 1 (Kelas VII I)  .......................................... 364 

3. Daftar Siswa Kelas Eksperimen 2 (Kelas VII H)  ........................................ 365 

4. Daftar Siswa Kelas Kontrol (Kelas VII J)  ................................................... 366 

5. Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba Literasi Matematika ......................................... 367 

6. Soal Tes Uji Coba Literasi Matematika ........................................................ 379 

7. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Uji Coba Literasi Mat ... 383 

8. Analisis Hasil Uji Coba Soal Tes Literasi Matematika ................................. 396 

9. Perhitungan Validitas Butir Soal ................................................................... 399 

10. Perhitungan Realibilitas Butir Soal ............................................................... 404 

11. Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal ................................................... 407 

12. Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal ......................................................... 410 

13. Data UAS Semester Gasal Siswa Kelas Sampel ........................................... 412 

14. Uji Normalitas Data Awal ............................................................................. 413 

15. Uji Homogenitas Data Awal .......................................................................... 414 

16. Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal............................................................... 415 

17. Silabus Kelas Eksperimen 1 .......................................................................... 416 

18. Silabus Kelas Eksperimen 2 .......................................................................... 422 

19. Silabus Kelas Kontrol ................................................................................... 428 

20. RPP Kelas Eksperimen 1 Pertemuan 1 ......................................................... 432 

21. RPP Kelas Eksperimen 1 Pertemuan 2 ......................................................... 444 

22. RPP Kelas Eksperimen 1 Pertemuan 3 ......................................................... 456 

23. RPP Kelas Eksperimen 2 Pertemuan 1 ......................................................... 463 

24. RPP Kelas Eksperimen 2 Pertemuan 2 ......................................................... 467 

25. RPP Kelas Eksperimen 2 Pertemuan 3 ......................................................... 471 

26. RPP Kelas Kontrol Pertemuan 1 ................................................................... 475 

27. RPP Kelas Kontrol Pertemuan 2 ................................................................... 478 



 

xxiii 
 

28. RPP Kelas Kontrol Pertemuan 3 ................................................................... 481 

29. Kisi-kisi Soal Pre-test Literasi Matematika .................................................. 485 

30. Soal Pre-test Literasi Matematika ................................................................. 495 

31. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Pre-test Literasi Mat ........... 498 

32. Kisi-kisi Soal Post-test Literasi Matematika ................................................ 507 

33. Soal Post-test Literasi Matematika ............................................................... 517 

34. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Post-test Literasi Mat .......... 520 

35. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu ............................. 529 

36. Rubrik Penskoran Karakter Rasa Ingin Tahu ................................................ 530 

37. Lembar Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu............................................ 534 

38. Data Nilai Literasi Matematika Kelas Eksperimen 1 (VII I) ........................ 536 

39. Data Nilai Literasi Matematika Kelas Eksperimen 2 (VII H) ...................... 537 

40. Data Nilai Literasi Matematika Kelas Kontrol (VII J) ................................. 538 

41. Data Nilai Pengamatan Rasa Ingin Tahu Kelas Eksperimen 1 (VII I) .......... 539 

42. Data Nilai Pengamatan Rasa Ingin Tahu Kelas Eksperimen 2 (VII H) ........ 540 

43. Data Nilai Pengamatan Rasa Ingin Tahu Kelas Kontrol (VII J) ................... 541 

44. Uji Normalitas Pre-test Literasi Matematika ................................................ 542 

45. Uji Normalitas Post-test Literasi Matematika .............................................. 543 

46. Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-1 Rasa Ingin Tahu ..................... 544 

47. Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-2 Rasa Ingin Tahu ..................... 545 

48. Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-3 Rasa Ingin Tahu ..................... 546 

49. Uji Homogenitas Nilai Pre-test dan Post-test Literasi Matematika.............. 547 

50. Uji Homogenitas Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu ................... 548 

51. Uji Hipotesis I ............................................................................................... 549 

52. Uji Hipotesis II .............................................................................................. 551 

53. Uji Hipotesis III ............................................................................................ 560 

54. Kisi-Kisi Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran .................................... 568 

55. Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran .................................................... 569 

56. Data Hasli Observasi Kualitas Pembelajaran................................................ 571 

57. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Literasi Matematika .................................... 572 

58. Pedoman Wawancara Literasi Matematika ................................................... 573 



 

xxiv 
 

59. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-32 ............ 574 

60. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-15 ............ 575 

61. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-04 ............ 577 

62. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-14 ............ 579 

63. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-10 ............ 580 

64. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-09 ............ 581 

65. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-07 ............ 582 

66. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-13 ............ 584 

67. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-17 ............ 585 

68. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-27 ............ 586 

69. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-06 ............ 587 

70. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-30 ............ 588 

71. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-16 ............. 589 

72. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-15 ............. 590 

73. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-06 ............. 591 

74. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-07 ............. 592 

75. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-30 ............. 593 

76. Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-23 ............. 595 

77. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Karakter Rasa Ingin Tahu ........................... 596 

78. Pedoman Wawancara Karakter Rasa Ingin Tahu .......................................... 597 

79. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-32 ... 598 

80. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-15 ... 600 

81. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-04 ... 602 

82. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-14 ... 604 

83. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-10 ... 606 

84. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-09 ... 608 

85. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-07 ... 610 

86. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-13 ... 612 

87. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-17 ... 614 

88. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-27 ... 616 

89. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-06 ... 618 



 

xxv 
 

90. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-30 ... 620 

91. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-16 .... 622 

92. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-15 .... 624 

93. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-06 .... 626 

94. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-07 .... 628 

95. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-30 .... 630 

96. Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-23 .... 632 

97. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal .................... 634 

98. Pedoman Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal ................................... 635 

99. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-32 ............ 636 

100. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-15 ............ 638 

101. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-04 ............ 640 

102. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-14 ............ 642 

103. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-10 ............ 645 

104. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE1-09 ............ 647 

105. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-07 ............ 649 

106. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-13 ............ 651 

107. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-17 ............ 654 

108. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-27 ............ 656 

109. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-06 ............ 659 

110. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SE2-30 ............ 661 

111. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-16 .............. 663 

112. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-15 .............. 665 

113. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-06 .............. 667 

114. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-07 .............. 669 

115. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-30 .............. 671 

116. Petikan Wawancara Kesulitan Menyelesaikan Soal Subjek SK-23 .............. 675 

117. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kualitas Pembelajaran ................................ 678 

118. Pedoman Wawancara Kualitas Pembelajaran ............................................... 679 

119. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-32 ........ 680 

120. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-15 ........ 682 



 

xxvi 
 

121. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-04 ........ 684 

122. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-14 ........ 686 

123. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-10 ........ 688 

124. Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-09 ........ 690 

125. Tabel Harga Kritik dari r Product-moment ................................................... 692 

126. Tabel Distribusi t ........................................................................................... 693 

127. Daftar Z Tabel ............................................................................................... 694 

128. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .......................................... 695 

129. Surat Permohonan Ijin Observasi ................................................................. 696 

130. Surat Ijin Penelitian SMP Negeri 3 Ungaran ................................................ 697 

131. Surat Ijin Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ........................... 698 

132. Surat Rekomedasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ............. 699 

133. Surat Keterangan Penelitian .......................................................................... 700 

134. Dokumentasi ................................................................................................. 701 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus diperoleh setiap manusia. 

Dengan pendidikan manusia dapat memperoleh pengetahuan serta hal baru yang 

mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Seperti pendapat B. 

Suprapto Brotosiswojo dalam Sindhunata (2000: 91), pendidikan diartikan 

sebagai proses kemasyarakatan yang akhirnya membentuk pengetahuan, sikap 

keterampilan, serta perilaku seseorang; baik upaya pembentukan itu dilakukan 

secara sengaja maupun yang terjadi tak disengaja. 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan setiap bangsa 

ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Salah satunya pendapat dari Umar 

Tirtarahardja (2005: 300), yang menyatakan bahwa pendidikan menduduki posisi 

sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Diperlukan pendidikan yang baik untuk 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang 

kemajuan bangsa. 

Salah satu ilmu yang mampu menunjang peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) adalah ilmu matematika, karena matematika merupakan ilmu 

yang menjadi induk dari semua ilmu pengetahuan (mother of science). Hal ini 
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diperkuat oleh BSNP (2006: 345) yang menyatakan bahwa untuk menguasai dan 

mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat 

sejak dini. Sejalan dengan itu, Cockroft (1982) dalam Abdurrahman (2003: 253) 

mengatakan bahwa: matematika perlu diajarkan kepada siswa karena, (1) selalu 

digunakan dalam segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan matematika 

yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas; (4) 

dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5) 

meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian dan kesadaran keruangan; dan 

(6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. 

Inilah yang menjadikan ilmu matematika wajib dipelajari terutama di 

sekolah baik dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Tujuan dari 

pembelajaran matematika di sekolah menurut Wardhani (2008: 8) yaitu agar siswa 

memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 
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ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dalam tujuan pembelajaran matematika tersebut terlihat jelas bahwa 

matematika membekali siswa dengan kemampuan yang lengkap untuk dapat 

digunakan dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti yang 

diungkapkan oleh Dewi (2014), “By learning mathematics, students are supposed 

to possess good ability to face various problems in real world”. Wujud dari 

penerapan dan manfaat matematika untuk menghadapi permasalahan kehidupan 

sehari-hari dituangkan dalam literasi matematika. Menurut draft assessment 

framework PISA (OECD, 2013: 17) literasi matematika merupakan kemampuan 

seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis 

dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, 

menjelaskan, atau memperkirakan fenomena atau kejadian. 

Kemampuan literasi matematika membantu siswa untuk memahami peran 

dan kegunaan matematika di setiap aspek kehidupan sehari-hari dan juga 

menggunakannya untuk membantu membuat keputusan-keputusan yang tepat dan 

beralasan. Alasan inilah yang membuat literasi matematika penting untuk dimiliki 

siswa, karena dapat menyiapkan siswa dalam pergaulan di masyarakat modern 

(OECD, 2010). Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kusumah dalam Aini 

(2013) bahwa dalam hidup di abad modern ini, semua orang perlu memiliki 

literasi matematika untuk digunakan saat menghadapi berbagai masalah, karena 

literasi matematika sangat penting bagi semua orang terkait dengan pekerjaan dan 
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tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti literasi matematika dapat 

membantu siswa untuk mengenal peran matematika di dunia nyata dan sebagai 

dasar pertimbangan dan penentuan keputusan yang dibutuhkan oleh mereka. 

Karena masalah dan situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

memerlukan beberapa tingkat pemahaman matematika, penalaran matematika dan 

alat-alat matematika, sebelum mereka dapat sepenuhnya dipahami dan ditangani 

(OECD, 2010). 

Pentingnya literasi matematika ini belum diimbangi dengan kualitas mutu 

pembelajaran di Indonesia. Dapat dilihat dari berbagai jenis tes berskala 

internasional yang diikuti Indonesia, salah satunya dengan terlibat dalam 

Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengukur 

kemampuan literasi membaca, matematika, dan IPA siswa usia 15 tahun atau 

setara jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Fokus dari PISA adalah 

literasi yang menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh 

dari sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

berbagai situasi (Stacey, 2011). 

Dari hasil survei internasional PISA yang diunggah oleh Tim PISA 

Indonesia, Indonesia selalu menjadi negara yang berada di urutan bawah. Pada 

tahun 2000 yang diikuti oleh 41 negara, Indonesia berada pada urutan ke-39. 

Selanjutnya, tahun 2003 diikuti oleh 40 negara, Indonesia berada pada urutan ke-

38. Sedangkan pada tahun 2006 diikuti oleh 57 negara, Indonesia berada pada 

urutan ke-50 dan tahun 2009 diikuti oleh 65 negara, Indonesia berada pada urutan 
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ke-61. Terakhir pada tahun 2012 yang diikuti oleh 65 negara, Indonesia berada 

diurutan 64 atau urutan kedua dari bawah. 

Selain itu, paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies R. 

Baswedan, Phd yang disampaikan dalam silaturahmi Kementerian dengan Kepala 

Dinas tanggal 1 Desember 2014, menyatakan bahwa dari enam tingkatan 

kompetensi matematis dalam PISA yang dapat dicapai oleh siswa berdasarkan 

tingkat kecakapan, terdapat 76% anak Indonesia tidak mencapai level 2, level 

minimal untuk keluar dari kategori low achievers. Sedangkan jumlah anak yang 

mencapai level tertinggi yaitu level 5 dan 6, hanya 0,3%. Tingkatan kompetensi 

matematis tersebut memperlihatkan kemampuan siswa Indonesia yang masih 

lemah dalam literasi matematika. 

Hasil PISA dan paparan menteri tersebut menunjukkan rendahnya 

kemampuan literasi matematika siswa Indonesia. Padahal literasi matematika 

sejalan dengan standar isi mata pelajaran matematika dalam kurikulum Indonesia 

(Wardono, 2014). Terdapat kesesuaian dan kesepahaman antara literasi dan 

standar isi karena pada intinya kemampuan yang ingin dicapai dalam standar isi 

tujuan pembelajaran matematika adalah literasi matematika. 

Menumbuhkan literasi matematika pada siswa harus didukung dengan rasa 

keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru. Namun tingkat keingintahuan siswa 

Indonesia tergolong masih rendah, karena menurut UNESCO (dalam paparan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies R. Baswedan, Phd), minat baca orang 

Indonesia hanya 0,001 atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia memiliki minat 

baca serius. Padahal dengan minat baca yang tinggi dapat mencerminkan rasa 
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ingin tahu siswa mengenai suatu hal termasuk matematika. Dengan membaca 

menunjukkan upaya seseorang dalam mencari suatu informasi dari sumber belajar 

mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan ingin dipelajari. 

Kurangnya rasa ingin tahu siswa juga ditunjukkan dengan sedikit 

pertanyaan yang diajukan oleh siswa saat pembelajaran matematika. Siswa lebih 

sering menerima mentah-mentah materi yang diberikan oleh guru tanpa mengolah 

dan mengembangkannya. Pembelajaran matematika yang dilakukan oleh 

kebanyakan guru di Indonesia juga masih berpusat pada guru sehingga kurang 

mampu memberi ruang untuk peningkatan rasa ingin tahu siswa. Padahal siswa 

banyak yang masih bertanya mengenai peranan dan manfaat matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan tingkat rasa ingin tahu siswa 

dapat menunjang literasi matematika mereka. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 3 Ungaran adalah 75. Berdasarkan hasil Ulangan Akhir Semester 

(UAS) kelas VII tahun pelajaran 2014/2015 dari seluruh siswa diketahui jika 

terdapat 215 siswa yang belum mencapai KKM atau 62,32% siswa belum tuntas. 

Hal ini mengindikasikan bahwa literasi matematika siswa SMP Negeri 3 Ungaran 

masih rendah karena dalam soal UAS matematika telah terdapat beberapa 

komponen literasi matematika sehingga hasil nilai UAS dapat menjadi salah satu 

indikator masih rendahnya literasi matematika siswa SMP Negeri 3 Ungaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 3 

Ungaran pada bulan Januari tahun 2015 menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan guru matematika di sekolah tersebut menggunakan pembelajaran 
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ekspositori dimana pembelajaran yang berlangsung berpusat pada guru sehingga 

menyebabkan siswa pasif dan kurang antusias dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini mengakibatkan pemahaman siswa mengenai materi kurang maksimal 

sehingga berakibat pada rendahnya literasi matematika siswa. Tidak dikaitkannya 

materi yang dibahas dengan kehidupan sehari-hari juga semakin membuat literasi 

matematika siswa rendah karena literasi matematika erat hubungannya dengan 

manfaat matematika di kehidupan. Selain itu, komunikasi satu arah dan suasana 

belajar yang terjadi melalui pembelajaran ekspositori juga mengakibatkan 

jarangnya siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum 

mereka mengerti sehingga membuat rasa ingin tahu siswa rendah. 

Dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai mampu mendorong 

siswa untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran sehingga dapat menunjang 

peningkatan rasa ingin tahu dan literasi matematika mereka. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran CORE. Pembelajaran 

CORE merupakan kependekan dari Connecting, Organizing, Reflecting, dan 

Extending yang merupakan tahapan dari pembelajaran CORE itu sendiri (Calfee, 

2004). Pembelajaran CORE ini menggabungkan empat unsur penting 

konstruktivis, yaitu terhubung ke pengetahuan siswa, mengatur konten 

(pengetahuan) baru siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

merefleksikannya, dan memberi kesempatan siswa untuk memperluas 

pengetahuan (Calfee et al., 2010). Melalui tahapan pembelajaran tersebut, siswa 

diberi ruang untuk berpendapat, mencari solusi, serta membangun 

pengetahuannya sendiri. Dalam pembelajaran ini menuntut aktivitas berpikir 
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siswa melalui keempat tahapan pembelajaran sehingga membuat siswa terbiasa 

untuk menghubungkan setiap hal yang didapat sehingga terjadi proses literasi 

matematika dan menimbulkan keingintahuan untuk memperluas materi melalui 

tahapan tersebut. Inilah mengapa pembelajaran CORE dipilih untuk menunjang 

kemampuan literasi matematika  dan rasa ingin tahu siswa. 

Suatu model pembelajaran akan lebih efektif dan pelaksanaannya juga lebih 

bermakna, apabila selama proses pembelajaran guru melibatkan dan 

menghadapkan siswa pada hal-hal yang konkret. Freudenthal (2002) menyatakan 

bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika merupakan 

aktivitas manusia. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran CORE dalam 

penelitian ini dipadukan dengan pendekatan realistik. Masalah-masalah nyata dari 

kehidupan sehari-hari digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika 

untuk menunjukkan bahwa matematika sebenarnya dekat dengan kehidupan 

sehari-hari sehingga membantu dalam proses mematematisasi masalah-masalah 

kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian siswa untuk memunculkan keinginan 

mengetahui lebih lanjut mengenai materi yang dipelajari. Inilah mengapa 

pendekatan realistik dipilih untuk menunjang kemampuan literasi matematika dan 

rasa ingin tahu siswa. 

Selain itu, penerapan pembelajaran CORE dalam penelitian ini juga 

dipadukan dengan edmodo yang merupakan situs online media sosial yang 

diperuntukkan untuk pembelajaran. Dengan edmodo pembelajaran dapat 

dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan dari device apa saja yang 

mendukung. Jadi di luar pembelajaran klasikal guru dapat memantau 
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perkembangan siswa melalui tugas ataupun quiz yang dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di kelas sehingga proses 

berpikir dan keingintahuan siswa mengenai suatu materi tidak terhenti, namun 

dapat berlanjut di luar kelas sehingga pembelajaran tidak harus menunggu jam 

pelajaran yang dijadwalkan sekolah. Inilah mengapa edmodo dipilih untuk 

menunjang kemampuan literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul Keefektifan Pembelajaran CORE Pendekatan Realistik Berbantuan 

Edmodo terhadap Peningkatan Literasi Matematika dan Rasa Ingin Tahu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo pada materi segiempat dapat mencapai ketuntasan 

belajar? 

2. Apakah pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo dapat 

meningkatkan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa? 

3. Apakah peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa 

dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo lebih baik daripada peningkatan literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu siswa dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

dan pembelajaran ekspositori? 
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4. Bagaimana literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa kelas VII 

pada materi segiempat? 

5. Bagaimana kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal serupa 

PISA? 

6. Apakah kualitas pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

dapat dikategorikan baik? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian. Pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran. 

2. Materi pelajaran yang diujikan adalah mengenai materi segiempat. 

3. Kemampuan yang akan dilihat yakni literasi matematika siswa. 

4. Karakter yang akan dilihat adalah karakter rasa ingin tahu. 

5. Soal-soal yang dipilih untuk diujikan adalah soal-soal yang berkaitan dengan 

aspek literasi matematika serupa PISA. 

6. Pembanding dalam penelitian ini adalah nilai gain dari hasil pre-test dan post-

test siswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Mengetahui bahwa literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo pada materi segiempat dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

2. Mengetahui bahwa pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo dapat meningkatkan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa. 

3. Mengetahui literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan 

penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih 

baik daripada peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik dan 

pembelajaran ekspositori. 

4. Mengetahui literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa kelas VII 

pada materi segiempat. 

5. Mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal serupa 

PISA. 

6. Mengetahui bahwa kualitas pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo dapat dikategorikan baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Siswa 

1. Memperoleh suasana baru dalam proses pembelajaran guna mempermudah 

pemahaman materi segiempat. 
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2. Meningkatkan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

mengenai segiempat. 

3. Meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dan pengetahuannya. 

4. Menumbuhkan hubungan baik yang positif diantara siswa yang berasal dari 

latar belakang yang berbeda. 

1.5.2 Bagi Guru 

1. Memberikan masukan mengenai model pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran. 

2. Memberikan informasi kepada guru mengenai salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa. 

3. Sebagai motivasi untuk melakukan penelitian sederhana yang bermanfaat bagi 

perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru itu 

sendiri. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

1. Peneliti mendapatkan pengalaman mengajar dan melakukan penelitian 

pembelajaran matematika. 

2. Peneliti dapat menerapkan dan menganalisis pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran CORE. 

3. Peneliti dapat menambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam membekali 

diri sebagai calon guru. 
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1.5.4 Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi pembelajaran 

CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. 

1.5.5 Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian mengenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo ini diharapkan dapat mambantu sekolah untuk 

meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran matematika. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan 

menghindari penafsiran makna yang berbeda. Penegasan istilah juga dimaksudkan 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam 

penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan adalah sebagai 

berikut. 

1.6.1 Keefektifan 

Menurut Seiler (2006: 5), keefektifan adalah kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sinambela, sebagaimana dikutip oleh Putra 

(2013), pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, 

baik dari segi tujuan pembelajaran dan prestasi siswa yang maksimal. Keefektifan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang usaha 
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menerapkan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

terhadap peningkatan literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa. Adapun 

indikator keefektifan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo pada materi segiempat dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Literasi matematika siswa mengalami peningkatan dari nilai pre-test ke post-

test dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo pada materi segiempat. 

3. Karakter rasa ingin tahu siswa dengan penerapan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo meningkat. 

4. Peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan 

penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih 

baik daripada peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa dengan penerapan model pembelajaran ekspositori dan pembelajaran 

CORE pendekatan realistik. 

5. Kualitas pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

dikategorikan baik. 

1.6.2 Pembelajaran CORE 

Pembelajaran CORE merupakan pembelajaran yang mencakup empat 

proses pembelajaran yang memiliki kesatuan fungsi, yaitu Connecting, 

Organizing, Reflecting, dan Extending. Penerapan pembelajaran CORE dalam 

penelitian ini terdiri dari empat tahap tersebut dimana menurut Harmsen dalam 

Putra (2013), tahap-tahap tersebut digunakan untuk menghubungkan informasi 
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lama dengan informasi baru (Connecting), mengorganisasikan sejumlah materi 

yang bervariasi (Organizing), merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari 

(Reflecting), dan mengembangkan lingkungan belajar (Extending). 

1.6.3 Pendekatan Realistik 

Menurut Soedjadi dalam Fitriana (2010), pembelajaran matematika dengan 

pendekatan realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan 

yang dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika secara 

lebih baik daripada masa yang lalu. Realita yang dimaksud adalah hal-hal yang 

nyata dan konkrit yang dapat diamati dan dipahami siswa dengan cara 

membayangkan, sedangkan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekitar 

yang berada dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

1.6.4 Edmodo 

Menurut Patrick Cauley, edmodo is an educational website that takes the 

ideas of a social network and refines them and makes it appropriate for a 

classroom. Tujuan dari penggunaan edmodo dalam penelitian ini adalah agar 

pembelajaran matematika tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, namun di 

luar kelas guru dan siswa masih dapat terus melakukan pembelajaran dimana saja 

dan kapan saja sehingga pengembangan materi yang sudah diajarkan dapat 

terealisasi. 

1.6.5 Literasi Matematika 

Menurut draft assessment framework PISA (OECD, 2013) literasi 

matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, 

dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan 
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melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan 

fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena atau 

kejadian. Adapun komponen dari literasi matematika, yaitu (OECD, 2010): (1) 

komunikasi (Communication); (2) matematisasi (Mathematizing); (3) representasi 

(Representation); (4) penalaran dan argumen (Reasoning and Argument); (5) 

merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (Devising Strategies for Solving 

Problems); (6) menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, serta operasi 

(Using symbolic, formal, and technical language, and operations); (7) 

menggunakan alat-alat matematika (Using Mathematical Tools). 

1.6.6 Rasa Ingin Tahu 

Elias Baumgarten (2001) berpendapat curiosity is a disposition to want to 

know or learn more about a wide variety of things. Rasa ingin tahu berkaitan 

dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui dan 

mempelajari lebih mendalam dan meluas dari berbagai hal yang didapat. Adapun 

indikator rasa ingin tahu dalam penelitian ini yaitu: (1) bertanya kepada guru atau 

teman tentang materi pelajaran; (2) berupaya mencari dari sumber belajar tentang 

konsep/masalah yang dipelajari atau dijumpai; (3) berupaya untuk mencari 

masalah yang lebih menantang; (4) aktif dalam mencari informasi. 

1.6.7 Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal Serupa PISA 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal serupa PISA pada penelitian ini 

dilihat dari kesalahan siswa dalam mengerjakan soal post-test. Indikator kesalahan 

yang digunakan yaitu: (1) kesalahan kebiasaan; (2) kesalahan informasi; (3) 
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kesalahan membaca; (4) kesalahan memahami masalah; (5) kesalahan 

transformasi; (6) kesalahan kemampuan proses; (7) kesalahan penulisan. 

1.6.8 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno (2008: 154), untuk mengukur kualitas pembelajaran terdapat 

tiga strategi pembelajaran yang menjadi pusat perhatian yaitu, (1) Strategi 

pengorganisasian (organizational strategy), (2) Strategi penyampaian (delivery 

strategy), dan (3) Strategi pengelolaan (management strategy). Untuk mengukur 

kualitas suatu pembelajaran dapat dilihat melalui indikator ketiga strategi tersebut.   

1.6.9 Materi Segiempat 

Materi segiempat merupakan salah satu materi kelas VII semester genap. 

Materi segiempat yang dijadikan bahan pembelajaran dalam penelitian ini terbatas 

pada persegi panjang dan persegi. 

1.6.10 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini ada 2 yaitu nilai 

rata-rata siswa berdasarkan KKM dan ketuntasan klasikal. Nilai rata-rata siswa 

tuntas jika nilai yang diperoleh siswa lebih dari atau sama dengan 65. Ketuntasan 

klasikal adalah jika presentase siswa yang tuntas mencapai KKM minimal 75% 

dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 
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1.7.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian, berisi jenis penelitian, populasi, sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen, dan analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua 

unsur yaitu jiwa dan raga atau dapat dikatakan bahwa belajar merupakan proses 

perubahan perilaku karena pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan 

adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap (Djamarah, 2002: 11). 

Rifa‟i & Anni (2011: 82-83) menguraikan bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan 

tingkah laku; (2) perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman; dan (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Novak (1993) menyatakan bahwa dalam belajar orang mengkonstruksi 

pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi 

sebelumnya. Hal ini perlu diterapkan kepada siswa, karena dengan adanya 

koneksi yang baik, maka siswa akan mengingat informasi dan menggunakan 

pengetahuan metakognitifnya untuk menghubungkan dan menyusun ide-idenya. 
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Agar terjadi suatu proses belajar, maka harus ada unsur-unsur dalam 

belajar. Unsur-unsur belajar menurut Rifa‟i & Anni (2011: 84) antara lain sebagai 

berikut. 

1. Pembelajar yakni berupa siswa, warga belajar, atau peserta pelatihan. 

2. Rangsangan (stimulus) indera pembelajar misalnya warna, suara, sinar, dan 

sebagainya. Agar pembelajar dapat belajar optimal ia harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminati. 

3. Memori pembelajar yakni berisi berbagai kemampuan seperti pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

4. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori (respon).  

Berdasarkan unsur-unsur belajar tersebut, maka proses belajar ditandai 

dengan adanya pembelajar, rangsangan, pengalaman belajar, dan perilaku sebagai 

hasil dari pengalaman belajar. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika merupakan upaya pendidik untuk membantu 

siswa memahami materi matematika di sekolah sehingga siswa dapat berpikir 

secara matematis dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Bruner seperti dikutip oleh Suherman (2003: 43) menyatakan 

bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan 

kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam pokok bahasan 

yang diajarkan, disamping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan 

struktur-struktur. Dalam kenyataannya, proses pembelajaran matematika yang 

terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia lebih cenderung dan terfokus pada hasil 
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yang didapat siswa dalam bentuk nilai akhir atau kognitif saja dimana 

pembelajaran yang terjadi masih berpusat pada guru. Pembelajaran matematika 

sekarang sering mengabaikan pencapaian konsep pada siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Padahal fungsi pembelajaran matematika sendiri dalam Nurrohman (2015) 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan 

menggunakan rumus yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan melalui 

model matematika yang berupa kalimat-kalimat dan persamaan-persamaan 

matematika. 

3. Mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan 

menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui materi pengukuran, aljabar, dan geometri. 

4. Mengembangkan kemampuam mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa 

melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan 

matematika, diagram atau tabel. 

Dari fungsi pembelajaran matematika diatas, diharapkan pembelajaran 

matematika dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar 

pembelajaran matematika tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif 

siswa semata, tetapi pembelajaran matematika diharapkan juga dapat 

mengembangkan kemampuan matematis lainnya pada siswa sehingga benar-benar 

terlihat hasilnya. 
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2.1.3 Pembelajaran CORE 

Pembelajaran CORE adalah pembelajaran alternatif yang dapat digunakan 

untuk mengaktifkan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. 

Pembelajaran CORE mensyaratkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

melalui interaksi sosial untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang diberikan. 

Menurut Calfee, et al. (2010) bahwa yang dimaksud pembelajaran CORE adalah 

pembelajaran yang mengharapkan siswa untuk dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri dengan cara menghubungkan (connecting) dan 

mengorganisasikan (organizing) pengetahuan baru dengan pengetahuan lama 

kemudian memikirkan konsep yang sedang dipelajari (reflecting) serta diharapkan 

siswa dapat memperluas pengetahuan mereka selama proses belajar mengajar 

berlangsung (extending). 

Calfee (2004) mengatakan “The CORE Model incorporates four elements: 

Connect, Organize, Reflect, and Extend”. Menurut Harmsen dalam Putra (2013), 

elemen-elemen tersebut digunakan untuk menghubungkan informasi lama dengan 

informasi baru, mengorganisasikan sejumlah materi yang bervariasi, 

merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari dan mengembangkan lingkungan 

belajar. Empat elemen tersebut merupakan tahapan dalam pembelajaran CORE. 

Melalui tahapan pembelajaran tersebut, siswa diberi ruang untuk berpendapat, 

mencari solusi, serta membangun pengetahuannya sendiri. 
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1. Tahap pertama: menghubungkan informasi lama dengan informasi baru 

(connecting) 

Pada tahap ini guru membantu siswa untuk mengingat kembali informasi lama 

yang berhubungan dengan informasi baru yang dilakukan melalui serangkaian 

pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam 

kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk 

mengidentifikasi apa yang siswa ketahui tentang pelajaran sebelumnya yang 

berkaitan dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian siswa memikirkan 

keterkaitan antara informasi lama dan informasi baru tersebut.  

2. Tahap kedua: mengorganisasikan sejumlah materi yang bervariasi (organizing) 

Pada tahap ini siswa mengambil kembali ide-ide mereka dan secara aktif 

mengatur atau mengorganisasikan kembali pengetahuan mereka. Untuk 

membantu proses pengorganisasian informasi yang didapat siswa dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok. Sedangkan guru membimbing siswa menyusun 

langkah-langkah dalam merumuskan simpulan akhir dan informasi baru yang 

dibahas bersama dalam kelompok. 

3. Tahap ketiga: merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari (reflecting) 

Pada tahap ini siswa memikirkan secara mendalam terhadap konsep yang 

dipelajarinya. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai 

struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya. Siswa menyimpulkan dengan bahasa sendiri tentang 

apa yang mereka peroleh dari pembelajaran ini. Guru membantu siswa untuk 

mendapatkan simpulan akhir tentang apa yang siswa peroleh dari 
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pembelajaran. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama meluruskan 

kekeliruan siswa dalam mengorganisasikan pengetahuannya tadi. Dengan 

proses ini dapat dilihat rasa ingin tahu siswa terhadap pengembangan materi 

yang sudah mereka peroleh. 

4. Tahap keempat: mengembangkan lingkungan belajar (extending) 

Tahap ini bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menggunakan 

konsep yang telah pelajari pada permasalahan-permasalahan dengan materi 

yang telah dipelajari, seperti permasalahan dalam kehidupan nyata (sehari-

hari). Pada tahap ini guru memberikan latihan mandiri dan quiz untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam menyerap informasi baru dan pemberian 

tugas rumah untuk dapat membantu memperluas pengetahuan yang sudah 

dipelajari siswa. Perluasan pengetahuan tersebut harus disesuaikan dengan 

kondisi dan kemampuan yang dimiliki siswa.  

Karakteristik pembelajaran CORE merupakan pembelajaran yang 

menekankan kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan, 

mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan mengembangkan informasi yang 

didapat. Dalam pembelajaran ini aktivitas berpikir sangat ditekankan kepada 

siswa. Siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis terhadap informasi yang 

didapatnya. 

Sebagai suatu pembelajaran, CORE memiliki langkah-langkah seperti 

yang dikemukakan oleh Suyatno (2009: 63) sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran dengan kegiatan yang menarik siswa. 

2. Penyampaian konsep lama yang akan dihubungkan dengan konsep baru (C). 
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3. Pengorganisasian ide-ide untuk memahami materi yang dilakukan oleh siswa 

dengan bimbingan guru (O). 

4. Pembagian kelompok secara heterogen. 

5. Memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat 

dan dilaksanakan dalam kegiatan kelompok (R). 

6. Pengembangan, memperluas, menggunakan, dan menemukan melalui tugas 

individu dengan mengerjakan tugas (E). 

Sintaks pembelajaran CORE ada empat, antara lain (1) koneksi informasi 

lama-baru dan antar konsep (C); (2) organisasi ide untuk memahami materi (O); 

(3) memikirkan kembali, mendalami, dan menggali (R); dan (4) mengembangkan, 

memperluas, menggunakan, dan menemukan (E) (Suyatno, 2009: 67). 

Melalui penerapan pembelajaran CORE, beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh antara lain sebagai berikut. 

1. Siswa aktif dalam belajar. 

2. Melatih daya ingat siswa terhadap suatu konsep atau informasi. 

3. Melatih kemampuan siswa dalam merumuskan pengetahuan baru. 

4. Melatih daya berpikir kritis siswa terhadap suatu masalah. 

5. Menimbulkan rasa ingin tahu untuk mengembangkan pengetahuan. 

6. Memberikan pengalaman belajar inovatif kepada siswa, karena siswa banyak 

berperan aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

Disamping kelebihan tersebut, pembelajaran CORE juga memiliki 

kekurangan yaitu: 

1. Membutuhkan persiapan matang dari guru untuk menggunakan model ini. 
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2. Menuntut siswa untuk terus berpikir. 

3. Memerlukan banyak waktu. 

4. Tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan pembelajaran CORE. 

2.1.4 Pendekatan Realistik 

Menurut Zulkardi seperti yang dikutip oleh Fitriana (2010), pendekatan 

realistik adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal real bagi siswa, 

menekankan ketrampilan process of doing mathematics, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk 

menyelesaikan masalah baik individual maupun kelompok. Karena pendekatan 

realistik menggunakan masalah yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari 

sebagai pangkal tolak pembelajaran maka situasi masalah perlu diusahakan benar-

benar kontekstual atau sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat 

dengan mudah menangkap dan mengerti untuk selanjutnya digunakan sebagai 

pembentukan konsep matematika. Hal ini diperkuat oleh pendapat Gravemeijer & 

Dorrman (dalam Kwon), ”RME may give a perspective for conceptualizing this 

teaching of differential equations since realistic context problems play an 

essential role from the start and also the point of departure is that context 

problems can function as anchoring points for the reinvention of mathematics by 

students themselves”. 

Hartono (2008: 8) berpendapat bahwa pendekatan realistik merupakan 

gabungan antara pendekatan kontruktivisme dan kontekstual dimana dalam 

pendekatan realistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 
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dan membentuk (mengkontruksi) konsep-konsep matematika melalui 

penyelesaian masalah dunia nyata (kontekstual). 

Pendekatan ini mengacu pada pendapat Freudenthal (2002) yang 

mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika 

merupakan aktivitas manusia. Ini berarti matematika harus dekat dengan siswa 

dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan realistik pada dasarnya 

adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk 

memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran matematika secara lebih baik. Realita yang dimaksud adalah hal-hal 

yang nyata dan konkrit yang dapat diamati dan dipahami siswa dengan cara 

membayangkan, sedangkan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekitar 

yang berada dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Menurut Hartono (2008: 18-19), pendekatan realistik mempunyai lima 

karakteristik utama sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran matematika, 

yaitu: 

1. Menggunakan masalah kontekstual 

Pembelajaran harus dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari dunia 

nyata. Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran harus nyata 

bagi siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi yang sesuai 

dengan pengalaman mereka. 

2. Menggunakan model atau jembatan dengan instrumen vertikal 

Dunia abstak dan nyata harus dijembatani oleh model. Model harus sesuai 

dengan tingkat abstraksi yang harus dipelajari siswa. Disini model dapat 
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berupa keadaan atau situasi nyata dalam kehidupan siswa, seperti cerita-cerita 

lokal atau bangunan-bangunan yang ada di tempat tinggal siswa. Model dapat 

pula berupa alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan yang juga ada di sekitar 

siswa. 

3. Menggunakan kontribusi siswa 

Siswa dapat menggunakan strategi, bahasa, atau simbol mereka sendiri dalam 

proses mematematikakan dunia mereka. Artinya, siswa memiliki kebebasan 

untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah nyata 

yang diberikan oleh guru.  

4. Interaktivitas 

Proses pembelajaran harus interaktif. Interaksi baik antara guru dan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa merupakan elemen yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Disini siswa dapat berdiskusi dan bekerjasama 

dengan siswa lain, bertanya dan menanggapi pertanyaan, serta mengevaluasi 

pekerjaan mereka.  

5. Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya 

Hubungan diantara bagian-bagian dalam matematika, dengan disiplin ilmu lain, 

dan dengan masalah dari dunia nyata diperlukan sebagai satu kesatuan yang 

saling kait mengait dalam penyelesaian masalah. 

Langkah-langkah pendekatan realistik menurut Zulkardi (2002) adalah 

sebagai berikut. 

 

 



29 

 
 

1. Persiapan 

Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar memahami 

masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh 

siswa dalam menyelesaikannya. 

2. Pembukaan 

Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang 

dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. 

3. Proses pembelajaran 

Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan 

pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. 

Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan siswa atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi 

tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati 

jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa 

untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang 

bersifat lebih umum. 

4. Penutup 

Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, 

siswa diajak menarik kesimpulan dari pembelajaran saat itu. Pada akhir 

pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika 

formal. 
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Beberapa kelebihan menggunakan pendekatan realistik menurut Turmuzi 

dalam Fitriana (2010), antara lain: 

1. Pendekatan realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada 

siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan 

tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. 

2. Pendekatan realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada 

siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat 

dikonstruksikan atau dikembangkan sendiri oleh siswa. 

3. Pendekatan realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada 

siswa bahwa cara menyelesaikan suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, 

tidak harus sama antara orang yang satu dengan yang lain. 

4. Pendekatan realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada 

siswa bahwa dalam mempelajari matematika, orang harus berusaha untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak yang 

sudah lebih tahu (guru). 

Kelemahan pendekatan realistik antara lain: 

1. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya. 

2. Membutuhkan waktu yang lama. 

3. Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawaban dari siswa yang belum 

selesai. 

4. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. 
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5. Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam 

evaluasi/memberi nilai. 

2.1.5 Edmodo 

Dunia pendidikan terus bergerak secara dinamis, khususnya dalam 

menciptakan dan menggunakan media, metode serta materi pendidikan yang 

semakin interaktif dan komprehensif. Salah satu media yang sedang 

dikembangkan dan mulai banyak digunakan adalah media sosial melalui internet 

sebagai pembelajaran atau dikenal dengan e-Education. Menurut Oetomo (2002: 

92), e-Education merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama 

pada kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui internet. Salah satu 

media tersebut yaitu edmodo. 

Edmodo sendiri merupakan media sosial yang menyerupai facebook yang 

sudah sering dan banyak digunakan oleh semua orang terutama mereka yang 

masuk golongan remaja. Menurut Patrick Cauley, edmodo is an educational 

website that takes the ideas of a social network and refines them and makes it 

appropriate for a classroom. Sedangkan Haris berpendapat, edmodo adalah 

platform pembelajaran yang aman bagi guru, siswa dan sekolah berbasis sosial 

media. 

Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah untuk terhubung dan 

berkolaborasi, berbagi konten dan akses pekerjaan, nilai dan pemberitahuan 

sekolah diluar proses pembelajaran kelas. Edmodo dapat membantu guru 

membangun sebuah kelas virtual berdasarkan pembagian kelas nyata di sekolah, 
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dimana dalam edmodo juga dapat melakukan hal-hal yang sering terjadi dalam 

kelas seperti penugasan, quiz dan pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran. 

Dengan demikian, pembelajaran bisa dilakukan dimana saja, kapan saja 

dan dapat dilakukan dari device apa saja yang mendukung. Sehingga guru tidak 

lagi terfokus pada penyelesaian materi dengan jam pelajaran yang sedikit tapi 

dapat fokus pada tersampainya materi pada siswa, karena kekurangan waktu yang 

terjadi di dalam pembelajaran kelas dapat dipindahkan ke dalam pembelajaran 

melalui edmodo. 

2.1.6 Pembelajaran CORE Pendekatan Realistik Berbantuan Edmodo 

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo dengan urutan langkah sebagai berikut. 

1. Tahap pertama: menghubungkan informasi lama dengan informasi baru 

(connecting) 

Pada tahap ini guru melakukan kegiatan awal pembelajaran yakni membuka 

pelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa untuk menstimulus rasa 

ingin tahu siswa dalam pembelajaran. Kemudian guru menggali pengetahuan 

yang sudah dimiliki siswa yang berhubungan dengan pengetahuan baru yang 

akan dipelajari melalui serangkaian pertanyaan (apersepsi). Guru mengajukan 

pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. Selanjutnya siswa memikirkan 

keterkaitan antara informasi lama dan informasi baru tersebut. Dalam tahap ini 

terkandung langkah persiapan dan pembukaan pada pendekatan realistik. 
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2. Tahap kedua: mengorganisasikan sejumlah materi yang bervariasi (organizing) 

Tahap ini termasuk dalam kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Guru 

mengelompokkan siswa secara heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa tiap 

kelompok yang kemudian diberikan beberapa persoalan mengenai pokok 

bahasan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari untuk didiskusikan. Dengan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari diharapkan dapat 

memancing rasa ingin tahu siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 

tahap ini siswa mengambil kembali ide-ide mereka dan secara aktif mengatur 

atau mengorganisasikan kembali pengetahuan mereka. Sedangkan guru 

membimbing siswa menyusun langkah-langkah dalam merumuskan simpulan 

akhir dan informasi baru yang dibahas bersama dalam kelompok. Dalam tahap 

ini terkandung langkah pembukaan dan proses pembelajaran pada pendekatan 

realistik. 

3. Tahap ketiga: merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari (reflecting) 

Pada tahap ini siswa memperdalam pengetahuan mereka melalui pemaparan 

hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya didepan kelompok lain dan kelompok lain memberi tanggapan 

terhadap hasil kerja kelompok penyaji. Guru mengamati jalannya diskusi kelas 

dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa. Kemudian guru bersama 

dengan siswa menyimpulkan pengetahuan baru yang sudah dilakukan selama 

pembelajaran. Dalam tahap ini terkandung langkah proses pembelajaran dan 

penutup pada pendekatan realistik. 
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4. Tahap keempat: mengembangkan lingkungan belajar (extending) 

Pada tahap ini guru memberikan latihan mandiri atau quiz untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi baru dan pemberian tugas rumah 

untuk dapat membantu memperluas pengetahuan yang sudah dipelajari siswa. 

Guru juga memberikan tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

melalui edmodo untuk tetap menjaga siswa memperluas dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah mereka peroleh. Dalam tahap ini terkandung langkah 

penutup pada pendekatan realistik. 

2.1.7 Literasi Matematika 

2.1.7.1 Pengertian Literasi Matematika 

Menurut draft assessment framework PISA (OECD, 2013) literasi 

matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, 

dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan 

melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan 

fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena atau 

kejadian. 

Dari definisi diatas, setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi pokok 

pikiran dari konsep literasi matematika, yaitu (1) kemampuan merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang 

selanjutnya disebut sebagai proses matematika, (2) pelibatan penalaran matematis 

dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena, dan (3) manfaat dari 

kemampuan literasi matematika yaitu dapat membantu seseorang dalam 
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menerapkan matematika ke dalam dunia sehari-hari sebagai wujud dari 

keterlibatan masyarakat yang konstruktif dan reflektif. 

Menurut OECD (2013), seorang pemecah masalah matematika yang 

aktif  adalah seseorang yang mampu menggunakan matematikanya dalam 

memecahkan masalah kontekstual melalui beberapa tahapan seperti yang 

diuraikan PISA dalam model literasi matematika pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Literasi Matematika dalam Praktik (OECD, 2013) 

Penjelasan model literasi matematika pada gambar diatas adalah sebagai 

berikut (OECD, 2013). 

1. Literasi matematika berangkat dari suatu masalah yang berasal dari dunia 

nyata. 

2. Untuk memecahkan masalah kontekstual, seseorang harus menerapkan 

tindakan dan gagasan matematis untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan 

ini melibatkan kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

https://bangqohar.files.wordpress.com/2013/10/model-literasi.jpg
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matematika, yang mana hal ini sangat bergantung pada kemampuan dasar 

matematika (Fundamental Mathematical Capabilities). 

3. Proses literasi matematis berangkat dari mengidentifikasi masalah kontektual, 

lalu merumuskan masalah tersebut secara matematis berdasarkan konsep-

konsep dan hubungan-hubungan yang melekat pada masalah. Setelah 

mengubah masalah kontekstual tersebut ke dalam bentuk matematika, langkah 

selanjutnya adalah menerapkan prosedur matematika untuk memperoleh „hasil 

matematika‟. Tahapan ini biasanya melibatkan aktivitas seperti memanipulasi, 

bernalar, dan menghitung. Hasil matematika yang diperoleh kemudian 

ditafsirkan kembali dalam bentuk hasil yang berhubungan dengan masalah 

awal. 

4. Dalam proses merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan, kemampuan dasar 

matematis (KDM) akan diaktifkan secara berturut-turut dan bersamaan 

bergantung pada konten matematika dari topik-topik yang sesuai untuk 

memperoleh solusi. Bagaimanapun, ketiga proses ini kadang tidak dilibatkan 

semua dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh, pada beberapa kasus, 

bentuk-bentuk representasi matematis seperti grafik dan persamaan dapat 

ditafsirkan secara langsung untuk memperoleh suatu solusi. Untuk alasan 

inilah, banyak dari soal-soal PISA yang hanya melibatkan beberapa tahap dari 

siklus pemodelan PISA. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang 

pemecah masalah akan melakukan tindakan berulang-ulang pada setiap proses 

yang dilakukan, seperti kembali mempertimbangkan keputusan atau asumsi 

awal yang diambil sebelum kembali lagi untuk melanjutkan proses selanjutnya. 
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Adapun kemampuan literasi matematika terdiri atas tujuh komponen 

sebagai berikut (OECD, 2010). 

1. Komunikasi (Communication). Literasi matematika melibatkan kemampuan 

untuk mengkomunikasikan masalah dimana seseorang melihat adanya suatu 

masalah dan kemudian tertantang untuk mengenali dan memahami 

permasalahan tersebut. 

2. Matematisasi (Mathematizing). Literasi matematika melibatkan kemampuan 

untuk mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk 

matematika atau justru sebaliknya yaitu menafsirkan suatu hasil atau model 

matematika ke dalam permasalahan aslinya. 

3. Representasi (Representation). Literasi matematika melibatkan kemampuan 

untuk menyajikan kembali (representasi) suatu permasalahan atau suatu objek 

matematika. 

4. Penalaran dan Argumen (Reasoning and Argument). Literasi matematika 

melibatkan kemampuan menalar dan memberi alasan yang berakar pada 

kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan analisis terhadap informasi 

untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan. 

5. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (Devising Strategies for 

Solving Problems). Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mampu 

menyusun strategi dalam memecahkan suatu masalah mulai dari yang 

sederhana sampai yang rumit. 

6. Menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, serta operasi (Using 

symbolic, formal, and technical language, and operations). Literasi 
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matematika melibatkan kemampuan dalam menggunakan berbagai bahasa 

simbol, formal, dan teknis dalam matematika. 

7. Menggunakan alat-alat matematika (Using Mathematical Tools). Literasi 

matematika melibatkan kemampuan dalam menggunakan alat bantu matematis 

dengan baik. 

2.1.7.2 Domain Literasi Matematika 

Penilaian terkait literasi matematika mengacu pada Programme for 

International Student Assesment (PISA). Dimana fokus dari PISA adalah literasi 

yang menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari 

sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai 

situasi (Stacey, 2011). 

Aspek yang diukur dalam PISA itu terdiri atas tiga aspek utama, yaitu 

dimensi isi, dimensi proses, dan dimensi situasi (OECD, 2013). Tabel berikut 

menunjukkan secara lebih rinci mengenai aspek-aspek berikut. 

Tabel 2.1 Aspek-aspek penilaian dalam PISA 

No Aspek Literasi Matematika 

1. Definisi Kapasitas individu dalam merumuskan, menerapkan dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. 

Kemampuan untuk mengenal dan memahami peran 

matematika di dunia, untuk dijadikan sebagai landasan dalam 

menggunakan dan melibatkan diri dengan matematika sesuai 

dengan kebutuhan siswa sebagai warga negara yang 

konstruktif, peduli, dan reflektif.  

2. Dimensi 

Konten 

Bilangan (Quantity); Ruang dan bentuk (Space dan shape); 

Perubahan dan hubungan (Change and Relationship); 

Probabilitas/ketidakpastian (Uncertainty).  

3. Dimensi 

Proses 

Merumuskan situasi secara matematis; Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur, penalaran matematika; Menginterpretasi, 

menerapkan dan mengevaluasi hasil matematis.  

4. Dimensi 

Konteks 

Pribadi; Pekerjaan; Masyarakat; dan Ilmiah.  
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2.1.7.3 Konten Matematika dalam PISA 

Tujuan dari PISA adalah untuk menilai kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah nyata, maka strategi yang digunakan untuk menentukan 

kisaran konten yang akan dinilai, yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis 

untuk menggambarkan konsep, struktur, atau ide matematika. Ini berarti konten 

berkaitan dengan fenomena dan jenis masalah yang terjadi disekitar kita. 

Pendekatan ini memastikan fokus penilaian yang konsisten dengan definisi literasi 

matematika, namun mencakup berbagai konten yang biasa ditemukan dalam 

penilaian matematika lainnya dan matematika dalam kurikulum nasional. Berikut 

konten matematika yang digunakan dalam PISA matematika yang sesuai dengan 

kurikulum sekolah (OECD, 2013) adalah sebagai berikut. 

1. Ruang dan bentuk (space and shape) berkaitan dengan pokok pelajaran 

geometri. Soal tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa 

mengenali bentuk, mencari persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi 

dan representasi bentuk, serta mengenali ciri-ciri suatu benda dalam 

hubungannya dengan posisi benda tersebut. 

2. Perubahan dan hubungan (change and relationship) berkaitan dengan pokok 

pelajaran aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan 

atau hubungan yang bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, dan 

pembagian. Hubungan itu juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, 

grafik, bentuk geometris, dan tabel. Oleh karena setiap representasi simbol itu 

memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, proses penerjemahannya sering 
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menjadi sangat penting dan menentukan sesuai dengan situasi dan tugas yang 

harus dikerjakan. 

3. Bilangan (quantity) berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, 

antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti menghitung dan mengukur benda tertentu. Termasuk kedalam konten 

bilangan ini adalah kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan 

sesuatu dalam angka, memahami langkah-langkah matematika, berhitung 

diluar kepala, dan melakukan penaksiran. 

4. Probabilitas/ketidakpastian (uncertainty) berhubungan dengan statistik dan 

peluang yang sering digunakan dalam masyarakat. Konsep dan aktivitas 

matematika yang penting pada bagian ini adalah mengumpulkan data, analisis 

data dan menyajikan data, peluang, dan inferensi. 

2.1.7.4 Konteks Matematika 

Sebuah aspek penting dari kemampuan literasi matematika adalah 

keterlibatan dengan matematika, menggunakan, dan mengerjakan matematika 

dalam berbagai situasi. Metode dan representasi matematika yang akan digunakan 

sangat tergantung pada situasi masalah yang disajikan. Situasi yang digunakan 

adalah situasi yang terdekat dengan kehidupan siswa. Pendidikan matematika 

sekolah modern menyadari bahwa matematika sekolah sangat berkaitan dengan 

budaya atau kebiasaan masyarakat disekitarnya. Konteks matematika membagi 

kedalam empat hal yang dijabarkan sebagai berikut ini (OECD, 2013). 
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1. Konteks pribadi yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi 

siswa sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu para siswa 

menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan pemecahan 

secepatnya. Matematika diharapkan dapat berperan dalam menginterpretasikan 

permasalahan dan kemudian memecahkannya. 

2. Konteks pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah dan atau 

di lingkungan tempat bekerja. Pengetahuan siswa tentang konsep matematika 

diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi 

masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya. 

3. Konteks masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan 

matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyumbangkan pemahaman 

mereka tentang pengetahuan dan konsep matematikanya itu untuk 

mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam kehidupan dimasyarakat. 

4. Konteks ilmiah yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang 

lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam 

melakukan pemecahan masalah matematika. 

2.1.7.5 Kompetensi Literasi Matematika dalam PISA 

Kompetensi literasi matematika dalam PISA dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok sebagai berikut (OECD, 2009). 

1. Kompetensi Proses Reproduksi (Reproduction Cluster) 

Pada kelompok ini, siswa diminta untuk mengulang atau menyalin informasi 

yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, siswa diharapkan dapat mengulang 
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kembali definisi suatu hal dalam matematika. Dari segi keterampilan, siswa 

dapat mengerjakan perhitungan sederhana yang mungkin membutuhkan 

penyelesaian tidak terlalu rumit dan umum dilakukan. 

2. Kompetensi Proses Koneksi (Connections Cluster) 

Koneksi dibangun atas kelompok reproduksi dengan menerapkan pemecahan 

masalah pada situasi yang non-rutin. Dalam koneksi ini, siswa diminta untuk 

dapat membuat keterkaitan antara beberapa gagasan dalam matematika, 

membuat hubungan antara materi ajar yang dipelajari dengan kehidupan nyata 

di sekolah dan masyarakat. Siswa juga dapat memecahkan permasalahan yang 

sederhana. Khususnya, siswa dapat memecahkan soal yang berkaitan dengan 

pemecahan masalah dalam kehidupan tetapi masih sederhana. 

3. Kompetensi Proses Refleksi (Reflection Cluster) 

Proses matematika, pengetahuan, dan keterampilan pada kelompok ini 

mencakup unsur gambaran siswa tentang proses yang diperlukan atau 

digunakan dalam memecahkan masalah. Proses ini berkaitan dengan 

kemampuan siswa untuk merencanakan strategi penyelesaian dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi refleksi ini adalah 

kompetensi yang paling tinggi yang diukur kemampuannya dalam PISA, yaitu 

kemampuan bernalar dengan menggunakan konsep matematika. Mereka dapat 

menggunakan pemikiran matematikanya secara mendalam dan 

menggunakannya untuk memecahkan masalah. Dalam melakukan refleksi ini, 

siswa melakukan analisis terhadap situasi yang dihadapinya, mengidentifikasi 

dan menemukan „matematika‟ dibalik situasi tersebut. 
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2.1.7.6 Level Kemampuan Matematika dalam PISA  

Kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi enam 

tingkatan, dengan tingkat 6 sebagai tingkat pencapaian yang paling tinggi dan 1 

paling rendah. Secara lebih rinci tergambar pada Tabel berikut (OECD, 2013): 

Tabel 2.2 Level Kemampuan Literasi Matematika dalam PISA 

Level Kompetensi Matematika 

6 Para siswa pada tingkatan ini telah mampu berpikir dan bernalar secara 

matematika, menerapkan pengetahuan dan pemahamannya secara 

mendalam disertai dengan penguasaan teknis operasi matematika, 

mengembangkan strategi, dan pendekatan baru untuk menghadapi 

situasi baru, merumuskan dan mengkomunikasikan apa yang mereka 

temukan, serta melakukan penafsiran dan berargumentasi dalam situasi 

yang tepat.  

5 Para siswa pada tingkatan ini dapat bekerja dengan menggunakan 

pemikiran dan penalaran yang luas, serta secara tepat menghubungkan 

pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan situasi yang 

dihadapi. Mereka dapat melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan 

dan mengkomunikasikannya.  

4 Para siswa pada tingkatan ini dapat menggunakan keterampilannya 

dengan baik dan mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks. Mereka dapat memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka. 

3 Para siswa pada tingkatan ini dapat menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi berdasar sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. Mereka dapat mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan mereka.  

2 Para siswa pada tingkatan ini dapat mengerjakan algoritma dasar, 

menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau konvensi sederhana. 

Mereka mampu memberikan alasan secara langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah.  

1 Para siswa pada tingkatan ini dapat menjawab pertanyaan yang 

konteksnya umum dan dikenal serta semua informasi yang relevan 

tersedia dengan pertanyaan yang jelas. Mereka bisa mengidentifikasi 

informasi dan menyelesaikan prosedur rutin menurut instruksi yang 

eksplisit serta melakukan tindakan sesuai dengan stimuli yang diberikan.  

2.1.8 Karakter Rasa Ingin Tahu 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Aqib & Sujak, 
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2011: 3). Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan siswa 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan siswa mengenal, menyadari/peduli, menginternalisasi nilai-nilai, dan 

menjadikannya perilaku. 

Salah satu dari pendidikan karakter tersebut adalah rasa ingin tahu. 

Baumgarten (2001) berpendapat curiosity is a disposition to want to know or 

learn more about a wide variety of things. Rasa ingin tahu berkaitan dengan sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui dan mempelajari lebih 

mendalam dan meluas dari berbagai hal yang didapat. 

Setiap siswa harus memiliki hasrat ingin tahu karena Ruskin (1819) dalam 

Litman (2005) menyatakan bahwa “curiosity is a gift, a capacity of pleasure in 

knowing”. Rasa ingin tahu membuat siswa dapat memecahkan setiap 

permasalahan dan pemikiran yang ada didalam pikirannya. Dengan rasa ingin 

tahu, siswa tidak akan menerima setiap hal yang diajarkan oleh guru secara 

mentah-mentah, karena akan ada pertanyaan dalam pikiran mereka mengapa bisa 

seperti itu. Melalui rasa ingin tahu ini akan membuat siswa berusaha 

mengembangkan pengetahuan mereka, karena rasa ingin tahu merupakan motivasi 

yang penting untuk belajar, seperti pendapat dari Hughes (2014), “curiosity is a 

form of motivation that is an essential prerequisite to learning”. 

Adapun indikator rasa ingin tahu yang dirujuk melalui Kemendiknas 

(2011), yaitu: (1) bertanya kepada guru atau teman tentang materi pelajaran; (2) 

berupaya mencari dari sumber belajar tentang konsep/masalah yang dipelajari atau 
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dijumpai; (3) berupaya untuk mencari masalah yang lebih menantang; (4) aktif 

dalam mencari informasi. 

2.1.9 Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Sanjaya (2011: 179), pembelajaran ekspositori merupakan 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). 

Pengajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan “telah siap” (telah diolah 

secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan) dinamakan pembelajaran yang 

bersifat ekspositorik (Hasibuan, 2006: 4). 

Prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori yang harus diperhatikan oleh 

setiap guru antara lain (Sanjaya, 2008: 181). 

1. Berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan 

ciri utama dalam metode ini, namun tidak berarti proses penyampaian materi 

tanpa tujuan pembelajaran, justru tujuan itulah yang harus menjadi 

pertimbangan utama dalam penggunaan metode ini. 

2. Prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses 

komunikasi, yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang 

(sumber pesan) kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan). 

Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang telah 

diorganisir dan disusun dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam 

proses komunikasi guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi 

sebagai penerima pesan. 

3. Prinsip kesiapan. Inti dari hukum ini adalah guru harus terlebih dahulu 

memposisikan siswa dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk 
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menerima pelajaran. Jangan memulai pelajaran, manakala siswa belum siap 

untuk menerimanya. 

4. Prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong 

siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran 

bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu 

selanjutnya. 

Menurut Sanjaya (2011: 185-190), model ekspositori memiliki 5 tahapan 

utama yaitu sebagai berikut. 

1. Persiapan (preparation). Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan 

siswa untuk menerima pelajaran. 

2. Penyajian (presentation). Langkah penyajian adalah langkah penyampaian 

materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. 

3. Korelasi (correlation). Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan 

materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dengan struktur 

pengetahuan yang telah dimilikinya. 

4. Menyimpulkan (generalization). Menyimpulkan adalah tahapan untuk 

memahami inti (core) dari materi pelajaran yang telah disajikan. 

5. Mengaplikasikan (application). Langkah aplikasi adalah langkah untuk 

kemampuan siswa setelah siswa menyimak penjelasan guru. 

Kelebihan dari penggunaan pembelajaran ekspositori ini antara lain. 

1. Guru dapat mengontrol urutan dan keluasan pembelajaran, sehingga dapat 

diketahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 
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2. Sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas 

sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. 

3. Siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran 

sekaligus bisa melihat atau mengobservasi (melalui pelaksanaan demonstrasi). 

4. Bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. 

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran ekspositori antara lain. 

1. Dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan 

menyimak secara baik. 

2. Tidak dapat melayani perbedaan setiap individu baik perbedaan kemampuan, 

pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. 

3. Sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

4. Keberhasilannya sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti 

persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan 

kemampuan mengelola kelas. 

5. Pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru, 

mengingat gaya komunikasi lebih banyak terjadi satu arah (one-way 

communication). 

2.1.10 Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal Menurut Newman  

Kesulitan Belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, 

berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu 

sendiri (Depdiknas, 2007: 3). Kesulitan belajar matematika ini mempengaruhi 

siswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal matematika terutama soal-
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soal uraian yang memperlihatkan alur berpikir siswa dalam memahami dan 

menyelesaikan soal. Menurut Newman sebagaimana dikutip oleh Singh (2010: 

265), mendefinisikan bahwa ada 5 hirarki yang dibutuhkan seseorang untuk 

menyelesaikan soal matematika uraian. Kelima hirarki tersebut ialah membaca 

masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi masalah 

(transformation), ketrampilan proses (process skill), dan penulisan akhir 

(enconding). 

Kesulitan belajar matematika siswa dapat terlihat dari kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal. Menurut Prakitipong & Nakamura (2006), ada 5 jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu pemasalahan 

matematika menurut Newman. Berikut adalah jenis-jenis kesalahan tersebut. 

1. Kesalahan Membaca. Kesalahan membaca menurut Singh (2010: 266) terjadi 

ketika siswa tidak mampu membaca kata-kata maupun simbol yang terdapat 

dalam soal. Kesalahan membaca dapat diketahui dengan cara wawancara 

langsung terhadap subjek. 

2. Kesalahan Memahami Masalah. Kesalahan memahami masalah menurut Singh 

(2010: 266) terjadi ketika siswa mampu membaca soal namun gagal 

memahami apa yang dimaksudkan/diperlukan sehingga siswa tersebut gagal 

dalam menyelesaikan permasalahannya. 

3. Kesalahan Transformasi. Kesalahan transformasi menurut Singh (2010: 266) 

terjadi ketika siswa sudah mampu memahami apa yang diketahui dan 

dibutuhkan dalam penyelesaian masalah namun tidak mampu mengidentifikasi 

operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. 
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4. Kesalahan Kemampuan Proses. Kesalahan kemampuan proses menurut Singh 

(2010: 266) terjadi ketika siswa telah mampu menentukan operasi matematika 

yang tepat namun siswa salah dalam mengemukakan prosedur pengerjaan yang 

benar. 

5. Kesalahan Penulisan. Kesalahan penulisan menurut Singh (2010: 266) bisa 

terjadi walaupun siswa telah mampu mengerjakan dengan benar masalah 

matematika namun dengan kecerobohannya siswa tersebut menulis jawaban 

yang salah. 

2.1.11 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran berhubungan dengan bagaimana kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran 

yang baik pula (Uno, 2008: 153). Dengan memperhatikan kualitas pembelajaran 

selama proses belajar mengajar berlangsung, maka proses belajar mengajar yang 

terjadi tidak hanya bertujuan agar tersampainya materi pada siswa, namun guru 

juga akan memperhatikan bagaimana mereka mengemas proses pembelajaran 

yang menarik sehingga mampu memancing keingintahuan siswa mengenai materi 

yang diajarkan dan menghasilkan luaran pendidikan sesuai yang diharapkan. 

Kualitas pembelajaran sangat berhubungan dengan strategi pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru. Strategi pembelajaran merupakan salah satu variabel 

pembelajaran, disamping variabel kondisi dan variabel hasil pembelajaran. 

Varibel strategi pembelajaran mencakup strategi penyajian isi bidang studi, 

penstrukturan isi bidang studi, dan pengelolaan pengajaran. 
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Menurut Uno (2008: 154), untuk mengukur kualitas pembelajaran terdapat 

tiga strategi pembelajaran yang menjadi pusat perhatian yaitu. 

1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy) 

Menurut Reigeluth dalam Uno (2008: 154), organizational strategy adalah 

metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk 

pengajaran. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi 

mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu pada metode untuk 

pengorganisasian isi pengajaran yang berkisar pada suatu konsep, prosedur, 

atau prinsip. Sedangkan strategi makro mengacu pada metode untuk 

mengorganisasikan isi pengajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, 

prosedur, atau prinsip. 

2. Strategi penyampaian (delivery strategy) 

Menurut Reigeluth dalam Uno (2008: 154), delivery strategy adalah metode 

untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa dan/atau untuk menerima serta 

merespons masukan yang berasal dari siswa. Fungsi dari strategi ini, yaitu (1) 

menyampaikan isi pengajaran kepada siswa, dan (2) menyediakan informasi 

atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk menampilkan unjuk kerja. 

3. Strategi pengelolaan (management strategy) 

Menurut Reigeluth dalam Uno (2008: 154), management strategy adalah 

metode untuk menata interaksi antara siswa dan variabel metode pengajaran 

lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pengajaran. 

Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama 
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proses pengajaran. Terdapat 3 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, 

yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. 

Untuk mengukur kualitas suatu pembelajaran dapat dilihat melalui 

indikator ketiga strategi pembelajaran karena ketiga strategi tersebut merupakan 

kegiatan pokok dari peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun indikator dari 

ketiga dimensi tersebut tertera dalam tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Dimensi dan Indikator Kualitas Pembelajaran 

Dimensi Perbaikan 

Kualitas Pembelajaran 
Indikator Perbaikan Kualitas Pembelajaran 

Strategi 

Pengorganisasian 

Pembelajaran 

 Menata bahan ajar yang akan diberikan selama satu 

caturwulan atau semester 

 Menata bahan ajar yang akan diberikan setiap kali 

pertemuan 

 Memberikan pokok-pokok materi kepada siswa 

yang akan diajarkan 

 Membuatkan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan 

 Menetapkan materi-materi yang akan dibahas secara 

bersama 

 Memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri 

 Membuatkan format penilaian atas penguasaan 

setiap materi 

Strategi Penyampaian 

Pembelajaran 
 Menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran 

 Menggunakan berbagai media dalam pembelajaran 

 Menggunakan berbagai teknik dalam pembelajaran 

Strategi Pengelolaan 

Pembelajaran 
 Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 

 Mengingatkan kompetensi prasyarat 

 Memberikan stimulus 

 Memberikan petunjuk belajar 

 Menimbulkan penampilan siswa 

 Memberikan umpan balik 

 Menilai penyampaian 

 Menyimpulkan 
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2.1.12 Teori Belajar 

Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual 

(mental) siswa (Suherman, 2003: 27). Teori belajar yang mendukung penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

2.1.12.1 Teori Piaget 

Teori Piaget merupakan teori belajar kognitif dimana terdapat empat 

konsep pokok yang diajukan Piaget dalam menjelaskan perkembangan kognitif. 

Keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Skemata merupakan struktur kognitif berupa ide, konsep, gagasan. Skemata ini 

dapat berubah-ubah atau termodifikasi selama siswa melakukan proses belajar. 

2. Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi kedalam skemata yang 

telah dimiliki. Seseorang cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi 

yang agak atau sesuai dengan keyakinan yang dimiliki sebelumnya. 

3. Akomodasi merupakan proses mengubah skemata yang dimiliki dengan 

informasi baru. Skemata atau informasi baru terus berkembang selama proses 

akomodasi. 

4. Ekuilibrium merupakan proses keseimbangan dalam skemata yang terjadi 

setelah proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrium ini menjelaskan 

bagaimana anak dapat berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan selanjutnya. 

Menurut Piaget, sebagaimana dikutip oleh Rifa‟i & Anni (2011: 207), 

ada tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu (1) belajar aktif, (2) belajar melalui 

interaksi sosial, dan (3) belajar lewat pengalaman pribadi. Dari tiga prinsip utama 
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tersebut maka siswa akan memahami pelajaran jika siswa aktif membentuk atau 

menghasilkan pengertian dan hal-hal yang diinderanya. 

Dari uraian diatas maka teori Piaget yang mendukung penelitian ini 

adalah belajar aktif. Dalam proses pembelajaran CORE pendekatam realistik 

berbantuan edmodo terdapat diskusi kelompok pada tahap organizing dan 

reflecting dimana membuat siswa menjadi aktif selama proses pembelajarannya. 

Dengan diskusi kelompok juga melatih siswa berinteraksi secara sosial dan 

membuat siswa menemukan berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah 

melalui pengalamannya sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk 

membantu siswa dalam menemukan konsep saat menemui kesulitan. 

2.1.12.2 Teori Bruner 

Jerome Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika 

akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep dan struktur 

yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang 

terkait antara konsep dan struktur (Suherman, 2003: 43). 

Salah satu konsep yang terkenal dari Jerome Bruner adalah belajar 

penemuan (discovery learning), yakni model pengajaran yang menekankan 

pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide kunci suatu 

disiplin ilmu, keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa 

pembelajaran sejati terjadi melalui personal discovery (penemuan pribadi) 

(Arends, 2008: 48). Belajar dengan penemuan mempunyai beberapa keuntungan 

antara lain: memacu rasa ingin tahu siswa, memotivasi mereka untuk melanjutkan 

pekerjaannya sehingga mereka menemukan jawaban, dan belajar memecahkan 
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masalah secara mandiri serta melatih keterampilan berpikir kritis. Hal tersebut 

terjadi karena mereka harus selalu menganalisis dan memanipulasi informasi. 

Bruner menyarankan agar siswa belajar melalui partisipasi secara aktif 

dengan konsep dan prinsip, agar mereka memperoleh pengalaman dan melakukan 

percobaan-percobaan yang memberikan kesempatan untuk menemukan sendiri 

prinsip-prinsip tersebut (Trianto, 2007: 26). Bruner mengemukakan bahwa dalam 

proses belajar anak melewati tiga tahap, yakni. 

1. Enaktif, dalam tahap ini anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) objek. 

2. Ikonik, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan 

mental, yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. 

3. Simbolik, dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

lambang objek tertentu sehingga siswa mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil. 

Konsep discovery learning sesuai dengan tahapan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo, dimana siswa tidak menerima materi 

secara langsung akan tetapi mengelola (organizing), memperdalam (reflecting) 

dan memperluas (extending) untuk menemukan sendiri konsep yang akan 

dipelajari. 

2.1.12.3 Teori Ausubel 

Teori ini dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan 

belajar menerima. Pada belajar menerima siswa hanya menerima, jadi tinggal 
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menghafalkannya, tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa 

jadi tidak menerima pelajaran begitu saja (Suherman, 2003: 32). Konsep belajar 

bermakna yang dimaksud Ausubel adalah mengenai apa yang dipelajari oleh anak 

sekarang akan bermanfaat bagi apa yang akan dipelajari selanjutnya atau dimasa 

mendatang. Trianto (2007) menyatakan dalam membantu siswa menanamkan 

pengetahuan baru dari suatu materi, harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang 

sudah ada dalam struktur kognitif siswa. 

Inti teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna (meaningful 

learning). Belajar bermakna merupakan suatu proses untuk mengaitkan informasi 

baru dengan konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 

Mulyati (2005: 81) mengemukakan bahwa Ausubel memberi contoh 

penerapan teori belajar bermakna sebagai berikut. 

1. Pengaturan Awal, yaitu suatu langkah mengarahkan para siswa ke materi yang 

akan mereka pelajari. 

2. Deferensiasi Progresif, yaitu mengembangkan konsep mulai dari unsur paling 

umum dan inklusif suatu konsep, yang harus diperkenalkan lebih dahulu, 

kemudian baru hal-hal lebih mendetil dan khusus. 

3. Belajar Superordinat, yaitu suatu pengenalan konsep yang telah dipelajari 

sebagai unsur yang lebih luas. 

4. Penyesuaian Integratif, yaitu bagaimana guru harus memperlihatkan secara 

eksplisit arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti 

sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep yang tingkatannya lebih 

tinggi sekarang mengambil arti baru. 
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Teori ini sejalan dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo dimana dalam penemuan konsep baru tersebut siswa harus 

mengingat materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai 

informasi awal karena adanya keterkaitan. Mengaitkan informasi lama dengan 

informasi baru ini terdapat dalam tahap connecting sehingga terjadi pembelajaran 

yang bermakna. 

2.1.12.4 Teori Vygotsky 

Teori yang diungkapkan oleh Vygotsky adalah teori mengenai 

konstruktivisme dimana siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran 

dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa (Trianto, 2007: 26). Teori Vygotsky 

mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat 

kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan diantara orang dan lingkungan, 

yang mencakup obyek, artifak, alat, buku, dan komunitas tempat orang 

berinteraksi dengan orang lain (Rifa‟i & Aini, 2011: 34). 

Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan 

lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau interaksi 

individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat 

memicu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahwa proses 

belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara 

kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung 

serta dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu. 

Implikasi teori Vygotsky dalam proses pembelajaran menurut Rifa‟i & 

Aini (2011: 36) adalah sebagai berikut. 
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1. Sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami zone of proximal 

development (ZPD) siswa batas bawah sehingga bermanfaat untuk menyusun 

struktur materi pembelajaran. 

2. Untuk mengembangkan pembelajaran yang berkomunitas, seorang guru perlu 

memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas. 

3. Dalam pembelajaran, hendaknya guru menerapkan teknik scaffolding agar 

siswa dapat belajar atas inisiatifnya sendiri sehingga mereka dapat mencapai 

keahlian pada batas atas ZPD. 

Keterkaitan antara penelitian ini dengan teori Vygotsky adalah diskusi 

kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dan menemukan konsep 

baru berdasarkan diskusi tersebut. Dalam pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo menekankan pada siswa untuk belajar dalam 

kelompok-kelompok kecil sehingga mereka akan saling bertukar ide memecahkan 

permasalahan yang terdapat pada tahap organizing dan reflecting. 

2.1.13 Tinjauan Materi Segiempat 

Materi segiempat merupakan salah satu materi kelas VII SMP semester 

genap. Standar kompetensi untuk materi pokok segiempat adalah memahami 

konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya (BSNP, 2006: 348). 

Kompetensi dasar pada materi pokok segiempat antara lain mengidentifikasi sifat-

sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya; mengidentifikasi sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang; 

menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah; dan melukis segitiga, garis tinggi, 
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garis bagi, garis berat, dan garis sumbu (BSNP, 2006: 348). Namun dalam 

penelitian ini, peneliti fokus pada kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat 

persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-

layang; dan menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. Materi segiempat yang dijadikan 

bahan pembelajaran dalam penelitian ini terbatas pada persegi panjang dan 

persegi. 

2.1.13.1 Persegi Panjang 

 

 

 

Gambar 2.2 Persegi Panjang ABCD 

Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku 

(Kusni, 2008: 17). 

Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut. 

1. Mempunyai empat sisi, dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar. 

2. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku (90
o
). 

3. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua sama besar. 

4. Memiliki 2 simetri lipat dan dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya 

dan luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya. Jika 

ABCD pada gambar 2.2 adalah persegi panjang dengan panjang p, lebar l, keliling 
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K, dan luas L, maka keliling dan luas persegi panjang ABCD dapat ditulis sebagai 

berikut. 

Panjang AB = panjang CD = p 

Panjang BC = panjang AD = l 

K = AB + BC + CD + AD 

 = p + l + p + l 

 = 2 p + 2 l 

 = 2 (p + l) 

L = AB x BC 

 = p x l 

 

2.1.13.2 Persegi 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Persegi ABCD 

Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan 

satu sudutnya siku-siku (Kusni, 2011: 19). 

Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut. 

1. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

2. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara dan memiliki 4 simetri lipat. 

3. Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

4. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. 

5. Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

6. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk sudut 

siku-siku. 
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Keliling persegi sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya dan luas 

persegi sama dengan kuadrat panjang sisinya. Jika ABCD pada gambar 2.3 adalah 

persegi dengan sisi s, keliling K, dan luas L, maka keliling dan luas persegi ABCD 

dapat ditulis sebagai berikut. 

Panjang AB = panjang BC = panjang CD = panjang AD = s 

K = AB + BC + CD + DA 

 = s + s + s + s 

 = 4 x s 

L = AB x BC 

 = s x s 

 = s
2
  

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

Budiono (2014). Budiono (2014) memandang bahwa masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari penting diberikan kepada siswa. Selain 

untuk mempermudah proses pembelajaran juga untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran yang dilakukan mampu 

menghasilkan peningkatan pada literasi matematika siswa yang ditandai dengan 

hasil post-test yang lebih baik dari hasil pre-test siswa. Penelitian lain yang 

relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Santoso (2011). Santoso 

(2011) memandang bahwa penyelidikan masalah-masalah yang diajukan selama 

pembelajaran tidak selalu memiliki jawaban yang benar sehingga mengasah rasa 

ingin tahu siswa yang ditunjukkan melalui pertanyaan yang muncul dari siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan rasa ingin tahu siswa 

berkembang dengan baik dan semakin meningkat. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ilmu yang menjadi induk dari semua ilmu 

pengetahuan (mother of science). Dengan mempelajari matematika maka siswa 

dibekali kemampuan-kemampuan yang dapat menunjang untuk menghadapi 

permasalahan kehidupan sehari-hari. Namun dengan objek matematika yang 

abstrak, membuat siswa menjadi sulit memahami sehingga menjadikan mereka 

malas untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan mereka. 

Kebanyakan dalam proses pembelajaran matematika di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) masih banyak menerapkan proses pembelajaran yang berpusat 

pada guru dimana guru memberikan informasi kepada siswa dengan menjelaskan 

materi, memberikan rumus, menjelaskan contoh soal, dan memberikan latihan 

soal. Pembelajaran matematika seperti ini membuat hasil pembelajaran yang 

diterima siswa menjadi kurang optimal. Akibatnya siswa kurang antusias dengan 

proses pembelajaran yang terjadi dan hanya menghafal rumus untuk 

menyelesaikan soal tanpa mengerti apa kaitan materi yang dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terjadi pada SMP Negeri 3 Ungaran. 

Hal-hal seperti ini mengakibatkan kemampuan literasi matematika siswa di 

Indonesia rendah. Literasi matematika sendiri merupakan gabungan beberapa 

kemampuan matematika yang bermanfaat untuk membantu seseorang dalam 

menerapkan matematika kedalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, 

perlu dilakukan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar terutama literasi 

matematika dan juga meningkatkan antusias siswa yang ditunjukkan oleh rasa 

ingin tahu mereka terhadap materi pelajaran. Salah satunya melalui pembelajaran 
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CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. Melalui pembelajaran CORE 

yang diterapkan akan membantu siswa untuk mengkonstruk pengetahuan mereka 

yang mana sejalan dengan konsep dari teori Bruner yaitu discovery learning. Pada 

awal pembelajaran CORE, siswa akan menghubungkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan terdahulu yang pernah dipelajari (connecting) sehingga terjadi suatu 

pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) seperti teori belajar yang 

diungkapkan oleh Ausubel, yang kemudian diorganisasikan untuk memperoleh 

keterkaitan dari pengetahuan lama dengan pengetahuan baru (organizing) melalui 

masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk menstimulus siswa mengenai 

literasi matematika. Selanjutnya, siswa akan memperdalam dan menggali 

informasi untuk memperoleh simpulan akhir (reflecting). Dan terakhir, siswa akan 

mengembangkan dan memperluas pengetahuan mereka (extending). Dengan 

demikian dapat memancing rasa keingintahuan siswa terhadap pengetahuan baru 

sehingga memudahkan guru untuk memberikan materi. Pendekatan realistik akan 

mengaitkan pembelajaran yang terjadi dengan realita kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan edmodo dapat membantu guru untuk memantau pengembangan 

pengetahuan siswa di luar kelas sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di 

ruang kelas. 

Pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo ini dirancang 

dengan mengelompokkan siswa untuk berdiskusi dan belajar secara kooperatif 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan karena sejalan dengan teori 

Piaget. Dimana menurut Piaget prinsip utama pembelajaran itu adalah belajar 

aktif, belajar melalui interaksi, dan belajar lewat pengalaman pribadi. Dengan 
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berdiskusi mereka dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui 

interaksi-interaksi sosial yang terjadi. Hal ini juga sejalan dengan teori Vygotsky 

yang mengungkapkan bahwa interaksi individu dengan orang lain merupakan 

faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. 

Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan literasi 

matematika dan rasa ingin tahu siswa, sesuai dengan kriteria peningkatan yang 

diharapkan yaitu: (1) mencapai ketuntasan belajar; (2) terjadi peningkatan nilai; 

(3) literasi matematika dan rasa ingin tahu lebih baik dari yang tidak 

menggunakan pembelajaran ini; dan (4) pembelajarannya berkualitas baik. 

Secara skematis alur pemikiran dapat digambarkan dalam bagan 2.4 sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

Literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa masih rendah ditandai dengan: 

1. Hasil nilai yang menunjukkan rata-rata literasi matematika siswa masih 

rendah. 

2. Hasil pengamatan pembelajaran yang menunjukkan tingkat keingintahuan 

siswa terhadap materi masih rendah. 
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kontrol 

Rata-rata nilai hasil tes literasi matematika dan hasil pengamatan rasa ingin 

tahu siswa di kelas yang menggunakan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo pada materi segiempat lebih baik daripada rata-

rata nilai hasil tes literasi matematika di kelas yang menggunakan 

pembelajaran CORE pendekatan realistik dan pembelajaran ekspositori. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir diatas, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo pada materi segiempat dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo dapat 

meningkatkan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa. 

3. Peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan 

penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih 

baik daripada peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik dan 

pembelajaran ekspositori. 
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BAB III 

METODE PENELETIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kombinasi model concurrent 

embedded (campuran tidak berimbang). Menurut Sugiyono (2013a: 537), metode 

kombinasi model atau desain concurrent embedded adalah metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara 

tidak seimbang dengan 70% metode kuantitatif dan 30% metode kualitatif. 

Pembagian ini dikarenakan pada penelitian ini metode kuantitatif merupakan 

metode primer dan metode kualitatif merupakan metode sekunder yang berperan 

untuk melengkapi dan menunjang pembahasan mengenai hasil penelitian. Dengan 

demikian data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan lebih akurat. Langkah-

langkah dari penelitian concurrent embedded terlihat pada bagan 3.1 berikut. 

Gambar 3.1 Bagan Langkah Penelitian Kombinasi concurrent embedded dengan 

Metode Kuantitaif sebagai Metode Primer 
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Untuk mendapatkan data kuantitatif digunakan teknik pengumpulan data 

dengan tes, pengamatan, dan observasi. Hasil pengamatan dan observasi 

kemudian akan dikonversi menjadi angka untuk dianalisis secara kuantitatif. 

Sedangkan untuk mendapatkan data kualitatif dengan wawancara. 

Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjawab mengenai keefektifan 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo yang dilakukan, 

untuk meneliti ketuntasan belajar, peningkatan literasi matematika dan karakter 

rasa ingin tahu siswa, serta kualitas pembelajaran di kelas yang dikenai 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. Penelitian 

kuantitatif juga dilakukan untuk meneliti peningkatan literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa yang paling baik dari ketiga kelas penelitian. 

Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan untuk meneliti atau menjawab 

mengenai bagaimana literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa serta 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal serupa PISA. Penelitian kualitatif juga 

dilakukan untuk meneliti mengenai kualitas pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo sebagai penunjang data kuantitatif. 

 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 
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Ungaran semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Pengaturan pembagian kelas 

pada SMP Negeri 3 Ungaran dilakukan secara acak sehingga tidak ada kelas 

unggulan. 

Pemilihan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran sebagai populasi 

dikarenakan telah memenuhi persyaratan sebagai populasi yang bersifat homogen. 

Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain: usia siswa pada saat 

diterima di SMP relatif sama, siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang 

sama, siswa mendapatkan waktu pelajaran yang sama dan siswa yang menjadi 

obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama dimana pembagian kelas 

tidak berdasarkan ranking. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian 

kuantitatif pada penelitian ini ditentukan dengan teknik cluster random sampling. 

Sampel dalam penelitian ini adalah tiga kelompok siswa. Satu kelompok 

siswa tergabung dalam kelas eksperimen 1 yang akan diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, satu kelompok 

siswa tergabung dalam kelas eksperimen 2 yang akan diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran CORE pendekatan realistik dan satu kelompok siswa tergabung 

dalam kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

3.2.3 Subjek Penelitian 

Pengambilan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dimana teknik penentuan subjek dilakukan 
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dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013b: 124). Pertimbangan tertentu 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih dua subjek kelas atas, dua 

subjek kelas tengah, dan dua subjek kelas bawah dari ketiga kelas sampel. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus dalam penelitian untuk 

diamati. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 3). Variabel-

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 4). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran. Dalam hipotesis 1 dan 2 

model pembelajaran yang dipakai adalah pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo. Sedangkan dalam hipotesis 3 adalah 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo dan 

pembelajaran CORE pendekatan realistik. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 4). Variabel terikat 

dalam hipotesis 1 adalah literasi matematika siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Ungaran dalam pokok bahasan segiempat. Sedangkan dalam hipotesis 2 dan 3 
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adalah literasi matematika dan rasa ingin tahu siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Ungaran dalam pokok bahasan segiempat. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau 

gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan (skoring) (Sugiyono, 2012: 23). 

Data kuantitatif dikelompokkan menjadi data diskrit dan data kontinum. 

Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang 

(bukan mengukur). Data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran (Sugiyono, 2012: 23-24). Data kontinum terdiri dari data ordinal, data 

interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk 

peringkat. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai 

nilai nol absolut (mutlak). Sedangkan data rasio adalah data yang jaraknya sama 

dan mempunyai nilai nol absolut (Sugiyono, 2012: 24-25). 

Berdasarkan pengelompokan data diatas, dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk data kontinum interval. Data 

kontinum interval dalam penelitian ini adalah data hasil pre-test dan post-test 

kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode, yakni 

sebagai berikut.  
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3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, 

dan sebagainya (Arikunto, 2006: 201). Metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang mendukung penelitian mengenai nama dan banyaknya 

peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran untuk menentukan populasi dan 

sampel dalam penelitian dan yang akan menjadi responden dalam uji coba 

instrumen serta nilai ujian akhir semester matematika kelas VII untuk mengetahui 

kondisi awal populasi dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.4.2 Metode Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2009: 32). Metode tes 

digunakan untuk memperoleh data mengenai literasi matematika siswa pada 

materi segiempat dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes dalam penelitian 

ini dibuat serupa PISA yang dilakukan sebelum dan setelah perlakuan diberikan 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes diberikan kepada ketiga 

kelompok dengan alat tes yang sama. Hasil tes tersebut akan digunakan untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih 

dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda dari tiap butir soal. 
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3.4.3 Metode Observasi 

Menurut Arikunto (2009: 30), observasi adalah suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, pencatatan, dan sistematis. 

Dalam menggunakan metode observasi, cara paling efektif adalah observasi 

sistematis yang dilakukan dengan melengkapinya menggunakan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini, metode observasi 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakter rasa ingin tahu siswa 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol serta untuk mengumpulkan data tentang 

keterlaksanaan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. 

Teknik yang digunakan adalah dengan mengamati secara langsung karakter rasa 

ingin tahu siswa selama pembelajaran dan memberikan lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran kepada guru mitra untuk diisi saat mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung. Hasil observasi tersebut akan digunakan untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

3.4.4 Metode Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013b: 194), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, metode wawancara 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal serupa 

PISA, dan keterlaksanaan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 
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edmodo yang dilihat dari sudut pandang siswa yang menerima pembelajaran. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana dalam 

melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sehingga 

setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama. 

 

3.5 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental design karena 

terdapat variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Peneliti memilih quasi experimental design dengan pretest-posttest control group 

design, dimana terdapat tiga kelompok yang mana dua kelompok yang diberi 

perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiyono, 2013b). Desain penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelas Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Kelas eksperimen 1 O1 X1 O2 

Kelas eksperimen 2 O3 X2 O4 

Kelas kontrol O5  O6 

Keterangan: 

O1 : pre-test pada kelas eksperimen 1 

O3 : pre-test pada kelas eksperimen 2  

O5 : pre-test pada kelas kontrol 

X1 : pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

X2 : pembelajaran CORE pendekatan realistik 

O2 : post-test pada kelas eksperimen 1 

O4 : post-test pada kelas eksperimen 2 

O6 : post-test pada kelas kontrol 

 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 
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1. Menentukan populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Ungaran. 

2. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling serta 

menentukan kelas uji coba. 

3. Menyusun instrumen penelitian meliputi silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar diskusi siswa, lembar pengamatan karakter rasa 

ingin tahu siswa, lembar observasi kualitas pembelajaran, pedoman 

wawancara, dan soal untuk pre-test serta post-test. 

4. Melakukan uji coba soal pada kelas uji coba yang telah mendapatkan materi 

segiempat. 

5. Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda soal. Jika soal tidak memenuhi kriteria maka tidak 

akan dipakai dalam pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

6. Menetapkan butir soal yang akan digunakan dalam pre-test dan post-test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

7. Melaksanakan pre-test untuk mengukur literasi matematika. 

8. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen 1 menggunakan 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo yang diamati 

oleh guru dan pada kelas eksperimen 2 menggunakan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik. Untuk pembelajaran pada kelas kontrol meggunakan 

pembelajaran ekspositori. 
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9. Dalam setiap pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap karakter rasa 

ingin tahu siswa. Khusus untuk kelas eksperimen 1 dilakukan observasi 

terhadap kualitas pembelajaran oleh guru mitra. 

10. Melaksanakan post-test untuk mengukur literasi matematika. 

11. Melaksanakan wawancara dengan beberapa siswa mengenai hasil tes dan 

pengamatan, serta kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal di ketiga kelas. 

Khusus untuk kelas eksperimen 1, ditambah dengan wawancara mengenai 

kualitas pembelajaran. 

12. Menganalisis data hasil pre-test, post-test, pengamatan, observasi, dan 

wawancara untuk menguji kebenaran hipotesis. 

Alur penelitian tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat atau sarana untuk memperoleh 

data yang akan diolah guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini terdapat empat instrumen yaitu tes literasi matematika, lembar 

pengamatan karakter rasa ingin tahu, lembar observasi kualitas pembelajaran, dan 

pedoman wawancara. 

3.6.1 Tes Literasi Matematika 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi yang termuat dalam 

konten PISA yaitu ruang dan bentuk. Konten ruang dan bentuk pada kelas VII 

dalam kurikulum adalah segiempat. Dalam penelitian ini, sub bahasan pokok dari 

materi segiempat yang dipilih adalah persegi panjang dan persegi. 

Untuk mengetahui literasi matematika siswa, tipe soal yang sesuai adalah 

tipe soal uraian karena menuntut siswa untuk mengorganisasikan atau memadukan 

pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam rangkaian kalimat atau kata-kata yang 

tersusun secara baik. Kebaikan dari tes bentuk uraian adalah sebagai berikut. 

1. Mudah disiapkan dan disusun. 

2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 

3. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan carana sendiri. 

5. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. 
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Dengan tes bentuk uraian juga dapat dilihat proses berpikir, ketelitian, dan 

sistematika dalam menyelesaikan soal-soal untuk mengukur literasi matematika 

yang meliputi kompetensi memodelkan, mengajukan dan menyelesaikan masalah. 

Tes yang dilaksanakan terdiri atas pre-test dan post-test. Pre-test digunakan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan baik kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen. Post-test digunakan untuk melihat adanya 

peningkatan literasi matematika siswa setelah mendapatkan perlakuan. 

Langkah-langkah penyusunan instrumen tes literasi matematika adalah 

sebagai berikut. 

1. Menentukan batasan materi yaitu mengenai persegi panjang dan persegi. 

2. Menentukan tipe soal yaitu soal uraian. 

3. Menentukan banyaknya butir soal berdasarkan pertimbangan dan tingkat 

kesulitan soal. 

4. Menentukan alokasi waktu pengerjaan soal. 

5. Menyusun kisi-kisi soal. 

6. Membuat butir soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. 

7. Mengujicobakan butir-butir soal pada siswa kelas uji coba yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

8. Menganalisis hasil uji coba butir soal untuk mengetahui tingkat kesukaran, 

daya beda, validitas, dan reliabilitasnya. 

9. Memilih butir soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang dilakukan.  
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3.6.2 Lembar Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Lembar pengamatan digunakan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data 

mengenai karakter rasa ingin tahu siswa. Lembar pengamatan karakter rasa ingin 

tahu ini diisi oleh peneliti dengan melakukan pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung untuk memperoleh peningkatan karakter rasa ingin tahu tersebut. 

Indikator karakter rasa ingin tahu dalam lembar pengamatan yang digunakan 

diambil dari buku Kemendiknas yang berjudul Pendidikan Nilai-nilai Budaya dan 

Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Matematika di SMP. Indikator-indikator 

tersebut kemudian dikembangkan ke dalam asek-aspek yang akan diamati. 

Dalam penelitian ini menggunakan model Skala Linkert dengan cara 

penilaian lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu sebagaimana terlihat pada 

tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Cara Penskoran Karakter Rasa Ingin Tahu 

Alternatif Pilihan Skor 

Membudaya 4 

Mulai Berkembang 3 

Mulai Terlihat 2 

BelumTerlihat 1 

 

Setelah memperoleh skor untuk tiap pilihan jawaban pada setiap item, maka 

hasilnya digunakan untuk menskor jawaban asli skala dan untuk memperoleh nilai 

angka yang dapat diolah secara matematis. 

Langkah-langkah penyusunan lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu 

adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan indikator penilaian. 

2. Menentukan banyaknya butir item berdasarkan indikator. 

3. Membuat butir item pernyataan, pedoman penskoran dan kriteria penilaian. 
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4. Konsultasi dan bimbingan lembar pengamatan dengan dosen pembimbing. 

5. Memperbaiki lembar pengamatan yang kemudian digunakan untuk penelitian. 

3.6.3 Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kualitas 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. Lembar observasi 

ini diberikan kepada guru mitra untuk diisi dengan melakukan pengamatan selama 

pembelajaran dilakukan. Lembar observasi yang digunakan diambil dari buku 

Hamzah B. Uno yang berjudul Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar 

Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Dengan lembar observasi yang diisi oleh guru 

mitra dapat diperoleh kualitas pembelajaran yang dilakukan sehingga 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo tidak hanya dapat 

digunakan untuk meningkatkan literasi matematika dan rasa ingin tahu saja 

namun dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini menggunakan Skala Linkert dimana cara penilaian 

lembar observasi kualitas pembelajaran terlihat pada tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Cara Penskoran Kualitas Pembelajaran 

Alternatif Pilihan Skor 

Sangat Sering 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Kurang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Setelah memperoleh skor untuk tiap pilihan jawaban pada setiap item, maka 

hasilnya digunakan untuk menskor jawaban asli skala dan untuk memperoleh nilai 

angka yang dapat diolah secara matematis. 
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Langkah-langkah penyusunan lembar observasi kualitas pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan indikator penilaian. 

2. Menentukan banyaknya butir item berdasarkan indikator. 

3. Menentukan butir item pernyataan yang dipakai. 

4. Membuat pedoman penskoran dan kriteria penilaian. 

3.6.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan 

pandangan siswa mengenai kualitas pembelajaran yang dilakukan selama 

penelitian karena mereka yang merasakan pembelajaran secara langsung sehingga 

data yang didapat lebih objektif. Selain itu, pedoman wawancara yang digunakan 

juga untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal serupa PISA 

dan kemampuan literasi serta karakter rasa ingin tahu siswa setelah memperoleh 

perlakuan yang berbeda di ketiga kelas penelitian. Dengan demikian pembahasan 

hasil penelitian dapat lebih lengkap dan lebih akurat. Wawancara dilakukan 

kepada 18 siswa yang diambil dari ketiga kelas peneltian dimana setiap kelas 

diambil 6 siswa dengan rincian 2 siswa kelas atas, 2 siswa kelas menengah dan 2 

siswa kelas bawah yang dilihat dari hasil post-test siswa. 

Langkah-langkah penyusunan pedoman wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan indikator penilaian dari masing-masing pedoman wawancara. 

2. Menentukan banyaknya butir item berdasarkan indikator tersebut. 

3. Membuat butir item pertanyaan dan kisi-kisi pedoman wawancara. 

4. Konsultasi dan bimbingan pedoman wawancara dengan dosen pembimbing. 
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5. Memperbaiki pedoman wawancara yang kemudian digunakan untuk penelitian. 

 

3.7 Analisis Uji Coba Instrumen 

Dalam penelitian ini tes uji coba dilakukan kepada kelompok yang bukan 

merupakan sampel. Tes uji coba ini merupakan langkah yang penting karena 

nantinya hasil dari tes ini akan digunakan untuk mengidentifikasi soal yang baik, 

kurang baik, dan tidak baik. Dari hasil identifikasi maka akan diperoleh informasi 

soal mana saja yang diterima, diperbaiki, atau ditolak. 

3.7.1 Analisis Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012: 

348). Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal digunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut. 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

 

Keterangan:     = Koefisien korelasi antara X dan Y 

  = Banyaknya subjek/siswa yang diteliti 

∑  = Jumlah skor tiap butir soal 
∑  = Jumlah skor total 

∑   = Jumlah kuadrat skor butir soal 

∑   = Jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2009: 72). 

 

Hasil perhitungan     dibandingkan dengan tabel kritis r product moment 

dengan taraf signifikansi   = 5%. Jika           , maka soal tersebut valid. 

Dalam hal lain soal tersebut tidak valid. 



82 

 
 

Dalam penelitian ini, jika indikator belum terwakili dalam soal maka 

peneliti mengganti butir yang tidak valid dengan butir lainnya yang memiliki 

indikator yang sama. Sedangkan jika indikator sudah terwakili oleh butir lain yang 

telah valid dalam soal maka peneliti tidak menggunakan atau membuang butir 

yang tidak valid tersebut. 

Soal yang diujicobakan berupa soal uraian yang terdiri atas 10 soal. Soal ini 

diujicobakan di kelas VIII H yang diikuti oleh 27 siswa. Hasil perhitungan 

validitas uji coba soal dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Perolehan Validitas Butir Soal 

Butir Soal Skor Validitas Kriteria 

1 0,731799 Valid 

2 0,69872 Valid 

3 0,774151 Valid 

4 0,411325 Valid 

5 0,697827 Valid 

6 0,838662 Valid 

7 0,753499 Valid 

8 0,432854 Valid 

9 0,124016 Tidak Valid 

10 0,632258 Valid 

r = 0,3809 

 

Berdasarkan hasil uji coba soal diperoleh bahwa dari 10 soal yang 

diujicobakan terdapat sembilan butir soal yang valid (butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

dan 10). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.7.2 Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan hasil suatu tes. Instrumen yang 

reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012: 348). 
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Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan alpha sebagai 

berikut. 

    [
 

(   )
] [  

   
 

  
 ] 

Keterangan:     = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = Banyaknya butir item 

   
  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = Varians total 

 

Dengan rumus varians total (  
 ) adalah sebagai berikut. 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Keterangan:   = Skor total 

   = Jumlah peserta tes (Arikunto, 2009: 109-110). 

 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai     dibandingkan dengan harga 

      , jika            maka item tes yang diujicobakan reliabel. Dalam hal lain 

item tes yang diujicobakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,814665. 

Koefisien reliabilitas 0,814665 lebih besar dibandingkan dengan        = 0,3809. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tersebut reliabel, artinya soal tersebut 

dapat digunakan untuk menguji literasi matematika siswa. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 

3.7.3 Analisis Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidaknya butir soal dapat diketahui dari derajat kesukaran atau 

taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir soal. Menurut Arikunto 

(2009: 207), soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan soal yang 

tidak terlalu sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian, dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Kemudian dilanjutkan dengan proses berikut. 

                  (  )  
    

             
 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas menggambarkan 

tingkat kesukaran soal. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat menggunakan 

kriteria berikut. 

TK < 0,3 = soal tergolong sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7 = soal tergolong sedang 

TK > 0,7 = soal tergolong mudah (Arifin, 2012 : 349). 

 

Setelah dilakukan uji coba dan perhitungan tingkat kesukaran diperoleh 

hasil seperti pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Perolehan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TK 0,489 0,463 0,482 0,269 0,415 0,383 0,320 0,096 0,187 0,228 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 1, 2, 3, 

5, 6, dan 7 tergolong dalam kriteria soal sedang. Untuk butir soal 4, 8, 9, dan 10 

tergolong dalam kriteria soal sukar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

3.7.4 Analisis Daya Beda 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2009: 211). Daya beda dapat diketahui 

dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi yang menunjukkan besar 
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kecilnya daya beda yang dimiliki oleh sebutir soal. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya beda adalah sebagai berikut. 

   
     
    

 

Keterangan: D = Daya Beda 

   = Rata-Rata Skor Kelompok Atas 

   = Rata- Rata Skor Kelompok Bawah 

maks = Skor maksimal 

 

Interpretasi hasil dari daya beda dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.6 Klasifikasi dan Interpretasi Hasil Daya Beda yang Dikembangkan oleh 

Ebel 

Index of Discrimination (D) Item Evaluation 

0,40 and up Very good items 

0,30 – 0,39 Reasonably good, but possibly subject to 

improvement 

0,20 – 0,29 Marginal item, usually needing and being 

subject to improvement 

Below - 0,19 Poor items, to be rejected or improved by 

revision 

(Arifin, 2012: 351) 

Setelah dilakukan uji coba dan perhitungan daya beda diperoleh hasil seperti 

pada tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Perolehan Daya Beda Butir Soal 

Butir Soal Skor Daya Beda Kriteria 

1 0,328571 Baik 

2 0,457143 Sangat Baik 

3 0,457143 Sangat Baik 

4 0,257143 Cukup 

5 0,504762 Sangat Baik 

6 0,557143 Sangat Baik 

7 0,357143 Baik 

8 0,071429 Kurang Baik 

9 0,021429 Kurang Baik 

10 0,235714 Cukup 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 2, 3, 5, 

dan 6 memiliki daya beda yang sangat baik. Butir soal 1 dan 7 memiliki daya beda 
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yang baik. Butir soal 4 dan 10 memiliki daya beda yang cukup. Butir soal 8 dan 9 

memiliki daya beda yang kurang baik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

3.7.5 Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis validitas butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda, maka selanjutnya adalah penentuan instrumen tes literasi 

matematika yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian. Berikut disajikan 

tabel 3.8 mengenai hasil analisis tersebut. 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Instrumen Tes 

Butir 

Soal 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keterangan 

1 Valid Sedang Baik Dipakai 

2 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

3 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

4 Valid Sukar Cukup Diperbaiki 

5 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

6 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

7 Valid Sedang Baik Dipakai 

8 Valid Sukar Kurang Baik Tidak Dipakai 

9 Tidak Valid Sukar Kurang Baik Tidak Dipakai 

10 Valid Sukar Cukup Dipakai 

 

Bedasarkan analisis reliabilitas tes diperoleh instrumen tes yang 

diujicobakan reliabel. Dari tabel 3.8 terdapat 8 soal yang dapat digunakan dari 10 

butir soal yang diujicobakan. Dari 8 soal yang dapat digunakan telah memenuhi 7 

indikator literasi matematika. Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen tes 

literasi matematika adalah butir soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Kisi-kisi, soal uji 

coba, kunci jawaban, dan perhitungan hasil uji coba tersaji dalam lampiran 5-8. 
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3.8 Analisis Data Awal 

Untuk menganalisis data awal dari penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Analisis ini 

dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa populasi penelitian berangkat 

dari titik tolak yang sama. Untuk analisis data awal menggunakan nilai ulangan 

semester mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran. 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang ada 

berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat ditentukan statistik yang akan 

digunakan. Jika data berdistribusi normal maka akan digunakan statistika 

parametrik, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka akan digunakan 

statistika non parametrik. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan saat uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji chi-kuadrat. 

2. Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. 

a. Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari rentang, rumus 

yang digunakan yaitu rentang = data tertinggi – data terendah. 

b. Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan aturan 

Sturges, yaitu            , dengan n adalah banyaknya objek 

penelitian. 



88 

 
 

c. Menentukan panjang kelas interval dengan rumus          

       

                     
. 

3. Menghitung rata-rata ( ̅) dan simpangan baku (s) 
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(Sudjana, 2005: 67)          (Sudjana, 2005: 95). 

4. Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

5. Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus    
    ̅

 
 (Sudjana, 

2005: 99). 

6. Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

7. Menghitung frekuensi yang diharapkan (Ei) dengan cara mengalikan besarnya 

ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah dibawah kurva normal untuk 

interval yang bersangkutan. 

8. Menghitung statistik chi-kuadrat dengan rumus : 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Keterangan:    = nilai chi-kuadrat 

    = banyaknya kelas interval 

     = frekuensi hasil pengamatan 

     = frekuensi yang diharapkan (Sudjana, 2005: 273). 

 

9. Membandingkan harga chi-kuadrat data dengan tabel chi-kuadrat dengan dk 

= k – 3 dan taraf signifikan 5%. 

10. Menarik kesimpulan, H0 diterima jika   
      

  (   )(   )
  sedangkan H0 

ditolak jika   
      

  (   )(   )
 . 
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Dalam penelitian ini uji normalitas dihitung menggunakan software PASW 

Statistics 18 melalui uji Kolmogorv-Smirnov. Uji Kolmogorv-Smirnov dipakai 

karena uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Adapun 

langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Masukkan data pada program PASW Statistics 18 yang disusun dalam satu 

kolom. 

2. Klik menu Analyze, pilih Nonparametric Tests, pilih Legacy Dialogs, klik 1-

Sample K-S. 

3. Pindahkan data yang akan diuji ke kotak Test Variable List. 

4. Klik OK. 

5. Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima H0 jika nilai Sig pada 

tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level of significant (0,05). 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi awal sama atau homogen yaitu dengan menyelidiki 

apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Levene 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :   
    

    
  (ketiga varians data sama atau homogen) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ketiga varians data 

tidak sama atau tidak homogen) 

 

Adapun rumus uji Levene untuk menguji homogenitas adalah sebagai 

berikut (Levene, 2003). 
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Keterangan:   = hasil tes 

  = jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

  = total sampel 

   = jumlah sampel grup i 

    = nilai sampel j dari grup i 

    ={
|     ̅ |  ̅                         

|     ̃ |  ̃                           
 

 ̅   = 
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   , adalah mean dari semua     

 ̅   = 
 

  
∑    
  
   , adalah mean dari     untuk grup i 

 

Dalam penelitian ini uji homogenitas dihitung menggunakan software 

PASW Statistics 18 melalui uji Levene. Adapun langkah-langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Masukkan data pada program PASW Statistics 18 yang disusun dalam satu 

kolom. 

2. Buat pengkodean kelas dikolom selanjutnya. 

3. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik One-Way ANOVA. 

4. Pindahkan variabel data ke kotak Dependent List dan variabel kode ke kotak 

factor. 

5. Klik menu Options, aktifkan Homogenity of Variances Test, klik Continue. 

6. Klik OK. 

7. Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima H0 jika nilai Sig pada 

tabel Test of Homogenity of Variances > level of significant (0,05). 

3.8.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kondisi awal 

ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Dalam 
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penelitian ini uji kesamaan rata-rata yang digunakan adalah uji ANOVA satu arah. 

Langkah-langkah uji kesamaan rata-rata adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 

171-172). 

1. Menentukan rumusan hipotesis 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal ketiga kelompok 

sampel) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ada perbedaan rata-

rata nilai awal ketiga kelompok sampel) 

 

2. Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji ANOVA satu arah 

3. Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5% 

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKtot) dengan rumus  

      ∑      
(∑    )

 

 
 

5. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok (JKant) dengan rumus 

      ∑
(∑    )

 

    
 
(∑    )

 

 
 

6. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (JKdal) dengan rumus JKdal = 

JKtot - JKant 

7. Menghitung Mean Kuadrat Antar Kelompok (MKant) dengan rumus       

     

   
 

8. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok (MKdal) dengan rumus 

      
     

   
 

9. Menghitung Fhitung (Fhit) dengan rumus      
     

     
 

10. Membandingkan harga Fhitung dengan Ftabel =  (   )(     ), dengan    (  

 ) dan    (         ) 
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11. Penarikan kesimpulan dengan kriteria H0 ditolak jika Fhitung   (   )(     ) 

(Sudjana, 2005: 304) 

Dalam penelitian ini uji kesamaan rata-rata dihitung menggunakan software 

PASW Statistics 18 dengan menggunakan uji One-Way ANOVA. Adapun langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Masukkan data pada program PASW Statistics 18 yang disusun dalam satu 

kolom. 

2. Buat pengkodean kelas dikolom selanjutnya. 

3. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik One-Way ANOVA. 

4. Pindahkan variabel data ke kotak Dependent List dan variabel kode ke kotak 

factor. 

5. Klik OK. 

6. Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima H0 jika nilai Sig pada 

tabel ANOVA > level of significant (0,05). 

 

3.9 Analisis Data Akhir 

Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data dari hasil tes, lembar 

pengamatan, observasi, dan wawancara yang dilakukan, maka dilakukan uji 

hipotesis yang telah diajukan. Data yang digunakan untuk analisis data akhir ini 

adalah nilai pre-test dan post-test, hasil lembar pengamatan, dan hasil lembar 

observasi. 
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3.9.1 Uji Normalitas 

Tujuan dan langkah-langkah uji normalitas data akhir sama dengan tujuan 

dan langkah-langkah uji normalitas data awal yaitu menggunakan software PASW 

Statistics 18 melalui uji Kolmogorv-Smirnov. 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Tujuan dan langkah-langkah uji homogenitas data akhir sama dengan tujuan 

dan langkah-langkah uji homogenitas data awal yaitu menggunakan software 

PASW Statistics 18 melalui uji Levene. 

3.9.3 Uji Hipotesis I 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah literasi matematika siswa pada 

materi segiempat melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo mencapai ketuntasan belajar. Hasil belajar siswa dalam literasi 

matematika mencapai kriteria ketuntasan belajar apabila rata-rata kelas mencapai 

KKM yaitu 65 dan secara klasikal minimal 75% dari jumlah siswa yang ada 

dalam kelas tersebut mencapai nilai KKM. 

3.9.3.1 Uji Rata-rata Berdasarkan KKM 

Uji rata-rata berdasarkan KKM menggunakan uji rata-rata satu pihak 

(kanan) dengan kriteria ketuntasan minimal adalah 65. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

H0 :   ≤ 64,5 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

H1 :   > 64,5 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo telah mencapai ketuntasan 

belajar. 
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Uji rata-rata satu pihak (kanan) ini menggunakan uji t karena   tidak 

diketahui, rumus yang digunakan sebagai berikut. 

  
 ̅    
 

√ 

 

Keterangan:   = uji rata-rata (t hitung) 

  ̅ = rata-rata nilai siswa pada kelas eksperimen 

    = kriteria ketuntasan belajar individual 

   = simpangan baku 

  = banyaknya siswa kelas eksperimen (Sudjana, 2005: 227) 

 

Setelah diperoleh nilai t, kemudian dibandingkan dengan ttabel dengan 

peluang (1 – α), dengan taraf signifikan 5% dan dk = (n – 1). Kriteria 

pengujiannya adalah tolak H0 jika thitung ≥      dan terima H0 dalam hal lainnya 

(Sudjana, 2005: 231). 

3.9.3.2 Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak 

(kanan) dengan kriteria ketuntasan klasikal 75%. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0 : 𝜋 ≤ 0,745 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo belum mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

H1 : 𝜋 > 0,745 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

Uji proporsi satu pihak (kanan) ini menggunakan uji z dengan rumus 

sebagai berikut. 

  

 
  𝜋 

√𝜋 (  𝜋 )
 

 

Keterangan:   = uji proporsi (z hitung) 
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   = banyaknya peserta didik yang telah mencapai ketuntasan 

belajar 

 𝜋  = presentase ketuntasan belajar klasikal 

   = banyaknya peserta didik (Sudjana, 2005: 233) 

 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika          dimana        didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – α). Untuk          hipotesis H0 

diterima (Sudjana, 2005: 234). 

3.9.4 Uji Hipotesis II 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan literasi matematika 

dan karakter rasa ingin tahu siswa setelah diberikan perlakuan yang dilihat dari 

nilai pre-test dan post-test dan hasil pengamatan selama pembelajaran. Uji 

peningkatan dalam penelitian ini menggunakan uji Gain. Sebelum melakukan uji 

Gain, terlebih dahulu dilakukan uji perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui 

mengetahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pre-test dan post-test literasi 

matematika serta hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu selama pembelajaran 

kelas eksperimen 1 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo.  

Uji perbedaan rata-rata yang digunakan adalah uji satu pihak (kanan) 

dengan menggunakan uji t. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai post-test literasi matematika siswa kurang 

dari atau sama dengan rata-rata nilai pre-test literasi matematika 

siswa. 

H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai post-test literasi matematika siswa lebih 

dari rata-rata nilai pre-test literasi matematika siswa. 

(2) H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pada pertemuan ke-2 kurang dari atau sama dengan rata-

rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada 

pertemuan ke-1. 
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H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pada pertemuan ke-2 lebih dari rata-rata nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan ke-1. 

(3) H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pada pertemuan ke-3 kurang dari atau sama dengan rata-

rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada 

pertemuan ke-2. 

H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pada pertemuan ke-3 lebih dari rata-rata nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan ke-2. 

 

Langkah-langkah uji perbedaan dua rata-rata dengan uji t adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan rumusan hipotesis 

2. Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji t 

3. Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5% 

4. Menghitung simpangan baku gabungan dengan rumus  

   
(    )  

  (    )  
 

       
 

5. Menghitung nilai thitung dengan rumus  

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  
 
 
  

 

6. Membandingkan harga thitung dengan ttabel =  (   )(       )  dengan    

(       ) dan peluang (   ) 

7. Penarikan kesimpulan dengan kriteria H0 diterima jika thitung         (Sudjana, 

2005: 239) 

Dalam penelitian ini uji perbedaan dua rata-rata dihitung menggunakan 

software PASW Statistics 18 dengan menggunakan uji Independent-Samples T-

Test. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 
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1. Masukkan data pada program PASW Statistics 18 yang disusun dalam satu 

kolom. 

2. Buat pengkodean kelas dikolom selanjutnya. 

3. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik Independent-Samples T-Test. 

4. Pindahkan variabel data ke kotak Test Variable dan variabel kode ke kotak 

Grouping Variable. 

5. Klik Define Groups dan masukkan kode yang telah dibuat. 

6. Klik OK. 

7. Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima H0 jika nilai Sig pada 

kolom t-test for Equality of Means ditabel Independent Sample Test > level of 

significant (0,05). 

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar peningkatan literasi 

matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dapat diketahui melalui kriteria 

gain ternormalisasi yang dihitung menggunakan rumus gain ternormalisasi 

sebagai berikut. 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

Keterangan: 〈 〉 = gain ternormalisasi 

〈  〉 = nilai rata-rata post-test 

〈  〉 = nilai rata-rata pre-test (Hake, 1998) 

 

Gain score ternormalisasi 〈 〉 merupakan indikator yang lebih baik dan 

menunjukkan tingkat efektifitas perlakuan dari perolehan skor (Hake, 1998). 

Besarnya peningkatan dikategorikan menjadi tiga seperti pada tabel 3.4 berikut. 
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Tabel 3.9 Kriteria Gain Ternormalisasi 

Interval 〈 〉 Gain 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

(Hake, 1998) 

3.9.5 Uji Hipotesis III 

Uji perbedaan rata-rata data akhir bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata peningkatan literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu yang sama atau tidak. Data yang dipakai adalah nilai gain dari nilai 

post-test dengan pre-test serta nilai gain dari tiga kali pengamatan karakter rasa 

ingin tahu. Uji perbedaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan uji ANOVA 

satu arah. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan literasi 

matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo, pembelajaran CORE pendekatan 

realistik, dan pembelajaran ekspositori) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ada perbedaan rata-rata 

peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan 

pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, pembelajaran 

CORE pendekatan realistik, dan pembelajaran ekspositori) 

 

Langkah-langkah uji perbedaan rata-rata data akhir sama dengan langkah-

langkah uji kesamaan rata-rata data awal yaitu menggunakan software PASW 

Statistics 18 melalui uji One-Way ANOVA. 

Selanjutnya untuk uji lanjut dalam penelitian ini menggunakan uji Post Hoc 

atau uji lanjut Tukey. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo sama dengan rata-rata 

peningkatan nilai tes literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik. 
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H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-

rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik. 

(2) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo sama dengan rata-rata 

peningkatan nilai tes literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-

rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan karakter rasa 

ingin tahu siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

(3) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik sama dengan rata-rata peningkatan nilai 

tes literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa 

dengan pembelajaran ekspositori. 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai 

tes literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa 

dengan pembelajaran ekspositori. 

 

Rumus dari uji lanjut Post Hoc Tukey adalah sebagai berikut. 

     

√   (
 
 )

 

 

Keterangan:   = treatmen/group mean 

  = number per treatment/group 

    = mean square within (Hall, 1998) 

 

Langkah-langkah uji lanjut Post Hoc Tukey adalah sebagai berikut (Hall, 

1998). 

1. Calculate an analysis of variance (e.g., One-way between-subjects ANOVA). 

2. Select two means and note the relevant variables (Means, Mean Square Within, 

and number per condition/group). 
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3. Calculate Tukey's test for each mean comparison. 

4. Check to see if Tukey's score is statistically significant with Tukey's 

probability/critical value table taking into account appropriate dfwithin and 

number of treatments. 

Dalam penelitian ini uji lanjut dihitung menggunakan software PASW 

Statistics 18 dengan menggunakan uji Post Hoc Tukey. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Masukkan data pada program PASW Statistics 18 yang disusun dalam satu 

kolom. 

2. Buat pengkodean kelas dikolom selanjutnya. 

3. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik One-Way ANOVA. 

4. Pindahkan variabel data ke kotak Dependent List dan variabel kode ke kotak 

factor. 

5. Klik Post Hoc, aktifkan Tukey, Klik Continue. 

6. Klik OK. 

7. Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima H0 jika nilai Sig pada 

tabel Multiple Comparisons > level of significant (0,05). 

3.9.6 Analisis Kualitas Pembelajaran 

Untuk mengetahui kualitas pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo maka harus ada pengamatan untuk menilai kualitas 

pembelajaran yang dilakukan. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung oleh guru mitra. Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis. Untuk 

mengetahui arti dari nilai observasi kualitas pembelajaran, dilakukan proses 
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kategorisasi tingkat kualitas pembelajaran. Kategorisasi dapat dilakukan secara 

normatif dengan memanfaatkan statistik deskriptif untuk menginterpretasi skor 

skala. Norma kategorisasi kualitas pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

       5   kategori sangat rendah 

 1,5  <        5  kategori rendah 

 0,5  <       5  kategori sedang 

0,5  <       5   kategori tinggi 

1,5  <    kategori sangat tinggi (Azwar, 2009) 

 

Untuk mengetahui kategori tingkat kualitas pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Menentukan banyaknya pilihan jawaban beserta skornya 

Dalam penelitian ini terdapat lima pilihan jawaban dengan skor masing-masing 

5, 4, 3, 2, dan 1 serta banyak item ada 20 pernyataan 

2. Menentukan skor terendah 

Skor terendah = 1 x 20 = 20 

3. Menentukan skor tertinggi 

Skor tertinggi = 5 x 20 = 100 

4. Menentukan selisih skor tertinggi dan skor terendah 

Selisih = 100 – 20 = 80 

5. Menentukan interval kriteria ( ) 

Nilai   = 
                                        

 
 
  

 
    

6. Mengubah skor yang diperoleh responden kedalam bentuk presentase 

Persentase skor terendah = 
     

  
 x 100% = 0% 

Persentase skor tertinggi = 
      

  
 x 100% = 100% 
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Persentase kategori tingkat kualitas pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.10 Kategori Tingkat Kualitas Pembelajaran 

Skor Presentase Skor Kriteria 

20 ≤ Skor ≤ 36 0% ≤ Skor ≤ 20% Sangat Kurang Baik 

36 < Skor ≤ 52 20% < Skor ≤ 40% Kurang Baik 

52 < Skor ≤ 68 40% < Skor ≤ 60% Sedang 

68 < Skor ≤ 84 60% < Skor ≤ 80% Baik 

84 < Skor ≤ 100 80% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil tes literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo pada materi segiempat dapat mencapai ketuntasan 

belajar. 

2. Terdapat peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo. 

3. Peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa dengan 

penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih 

baik daripada peningkatan literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu 

siswa dengan penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik dan 

pembelajaran ekspositori. 

4. Subjek kelompok atas teridentifikasi memiliki literasi matematika yang baik 

dan karakter rasa ingin tahu yang baik, cukup baik; subjek kelompok tengah 

teridentifikasi memiliki literasi matematika yang baik, cukup baik, belum baik 

dan karakter rasa ingin tahu yang baik, cukup baik; dan subjek kelompok 
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bawah teridentifikasi memiliki literasi matematika yang belum baik dan 

karakter rasa ingin tahu yang baik, cukup baik, belum baik. 

5. Kesulitan mengerjakan soal serupa PISA yang dialami subjek kelompok atas 

cenderung disebabkan oleh kesalahan kebiasaan dan transformasi sebagai 

kesalahan utama, subjek kelompok tengah cenderung disebabkan oleh 

kesalahan kebiasaan dan kemampuan proses sebagai kesalahan utama, dan 

subjek kelompok bawah cenderung disebabkan oleh kesalahan kebiasaan, 

informasi, dan membaca sebagai kesalahan utama. 

6. Kualitas pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

dikategorikan baik karena telah mencapai ketiga dimensi strategi pembelajaran 

secara baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berkut. 

1. Dalam menyampaikan materi segiempat atau materi lain, guru dapat 

menerapkan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo 

untuk melatih literasi matematika dan karakter rasa ingin tahu siswa. 

2. Penerapan pembelajaran CORE pendekatan realistik membutuhkan waktu yang 

lebih lama dalam melaksanakan diskusi kelompok, maka kemampuan guru 

mengkondisikan kelas dan mengelola waktu sangat dibutuhkan. 

3. Penggunaan edmodo harus memperhatikan ketersediaan fasilitas baik siswa 

maupun sekolah. 
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4. Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, peneliti menyarankan untuk 

diadakan penelitian lanjutan mengenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo. 
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menghitung 

banyaknya 

kaleng cat 

yang harus 

digunakan jika 

diketahui 

ukuran 

ruangan dan 

ukuran benda-

benda di 

ruangan 

tersebut 

Pekerja

an 

Pemasan

gan Ubin 

Formul

ating 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dan 

persegi panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

Diberikan 

ilustrasi 

seseorang 

yang akan 

mendesain 

lantai 

kamarnya 

5 8 10 

menit 

3
7
4
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employ

ing 

 

 

 

 

 

 

 

Interpr

eting 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi dan 

persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan persegi 

panjang serta cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

dengan dua 

macam bentuk 

ubin 

Siswa diminta 

untuk 

menghitung 

banyaknya 

masing-

masing bentuk 

ubin yang 

digunakan jika 

diketahui 

susunan 

peasangan 

ubin dan 

beberapa 

ukurannya 

3
7
5
 

  



 
 

 
 

Ilmiah 

Desain 

Pagar 

Taman 

Formul

ating 

 

 

 

 

 

 

Employ

ing 

 

 

 

 

 

 

 

Interpr

eting 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

keliling persegi 

panjang (devising 

strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

Diberikan 

ilustrasi 

seseorang 

yang akan 

membuat 

desain pagar 

taman 

Siswa diminta 

memberikan 

argumen 

mengenai 

ketiga desain 

yang diajukan 

dan ukuran 

panjang 

keseluruhan 

pagar 

6 9 10 

menit 

3
7
6
 

  



 
 

 
 

Sosial 

Konser 

Musik 

Formul

ating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employ

ing 

 

 

 

 

 

 

 

Interpr

eting 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi 

panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah konser 

Siswa diminta 

memberikan 

argumen 

tentang berapa 

banyak 

pengunjung 

konser jika 

diketahui 

ukuran 

lapangan 

tempat konser 

6 10 10 

menit 

3
7
7
 

  



 
 

 
 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

 

 

3
7
8
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Lampiran 6 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 3 UNGARAN 

Jl. Patimura 1A Ungaran Telp. (024) 6921405 

 

 

SOAL TES UJI COBA LITERASI MATEMATIKA 

MATERI SEGIEMPAT (PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Jumlah Soal : 10 Soal Uraian 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah yang jelas. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa gambar 

jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah. 

 

SOAL 

1. Masalah: Pagar Rumah 

Halaman rumah Pak Kardi berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 80 meter 

dan lebar 50 meter. Di sekeliling halaman 

itu, akan dipasang pagar dengan biaya Rp 

125.000,00 per meter. Berapakah biaya 

yang diperlukan Pak Kardi untuk 

pemasangan pagar tersebut? 

 

 

 

 

2. Masalah: Figura 

Luas gambar pada figura berukuran 15 cm x 15 cm yang 

berbentuk persegi adalah 144 cm
2
. Berapakah luas tepi figura 

yang mengelilingi gambar tersebut? 
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3. Masalah: Pohon Taman 

Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon 

cemara dengan jarak antar pohon adalah 5 meter. Jika sisi taman itu 30 meter, 

maka berapa banyak pohon cemara di sekeliling taman itu? 

 

4. Masalah: Jalan 

Gambar berikut merupakan model tanah yang di tengah-tengahnya dibuat 

jalan posisi silang dengan lebar 2 m. Jika tanah tersebut berukuran 10 m x 6 

m, berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Masalah: Ubin 

Gambar berikut merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk persegi 

dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah persegi kecil 

yang memiliki luas 25 cm
2
 dan 4 persegi panjang yang panjangnya 2 kali 

panjang sisi persegi kecil. Berapakah luas daerah A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Masalah: Taman 

Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang terbentuk dari dua 

buah persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah dalam taman yang dapat 

ditanami bunga sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah kolam ikan. 

Berapakah luas tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

10 cm 
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7. Masalah: Cat 

Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. Lantai 

ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 dan tinggi ruangannya 3 

m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut terdapat satu jendela 

berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1 m dan satu pintu berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 2 m dan lebar 1 m. Jika Pak Herman 

membeli satu kaleng cat yang berisi 1 kg yang dapat digunakan untuk 

mengecat dinding seluas 6 m
2
. Berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan 

Pak Herman untuk mengecat seluruh dinding ruangannya? 

 

8. Masalah: Lantai Kamar 

Ani adalah mahasiswi seni rupa. Ia 

ingin merenovasi lantai kamarnya 

yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisinya 4 m. Ia ingin 

mendesain lantai kamarnya dengan 

ubin berbentuk persegi dan persegi 

panjang. Ubin yang berbentuk 

persegi memiliki luas 1600 cm
2
. 

Sedangkan ubin yang berbentuk 

persegi panjang memiliki lebar 

yang sama dengan sisi ubin persegi 

dan panjangnya dua kali lebarnya. Ani mendesain lantai kamarnya dengan 

dua barisan berbeda. Setiap baris ganjil ubin disusun dengan urutan selang- 

seling antara persegi dan persegi panjang. Dan setiap barisan genap ubin 

disusun dengan urutan persegi panjang, persegi, persegi panjang, persegi 

panjang, persegi, dan persegi panjang. Berapakah banyaknya ubin bentuk 

persegi dan persegi panjang yang dibutuhkan Ani? 

 

9. Masalah: Pagar Taman 

Seorang tukang kayu mempunyai pagar sepanjang 32 meter yang akan 

digunakan untuk memagari bunga-bunga di taman. Dia mempertimbangkan 

tiga desain berikut untuk memagari taman tersebut. 
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Manakah dari ketiga desain taman tersebut yang dapat digunakan? Berikan 

alasanmu? 

 

10. Masalah: Konser Musik 

Pada sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 m 

dan lebar 50 m akan diadakan konser musik. Tiket yang disediakan terjual 

habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut, berikan alasanmu?  
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

SOAL TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

  

No Kunci Jawaban 

Kompetensi 

Proses dalam 

PISA 

Skor Total 

1 Diketahui : Pak Kardi ingin memasang pagar 

halaman rumahnya yang berbentuk 

persegi panjang 

Panjang halaman = 80 m dan lebar 

halaman = 50 m 

Biaya pagar = Rp. 125.000,00 per meter 

Ditanya : Berapa biaya yang diperlukan Pak 

Kardi untuk pemasangan pagar 

tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang halaman = p 

Lebar halaman = l 

 

Keliling halaman rumah = keliling persegi panjang 

Keliling halaman rumah = 2 x (p + l) 

  = 2 x (80 + 50) 

  = 2 x 130 

  = 260 

Jadi, keliling halaman rumah = 260 m 

 

Biaya pagar = Rp. 125.000,00 per meter 

Biaya pemasangan pagar = 260 x 125.000,00 

  = 32.500.000 

 

Jadi, biaya yang diperlukan Pak Kardi untuk 

pemasangan pagar adalah Rp. 32.500.000,00. 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Using 

Mathematic 

Tools 

 

Mathematizing 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

10 

2 Diketahui : Sebuah figura berukuran 15 cm x 15 cm 

Luas gambar pada figura = 144 cm
2
 

Ditanya : Berapa luas tepi figura yang 

mengelilingi gambar tersebut? 

Jawab : 

 

Communication 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

10 

80 m 

50 m 
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Panjang sisi figura = s 

 

Luas figura = luas persegi 

Luas figura = s x s 

 = 15 x 15 

 = 225 

Jadi, luas figura adalah 225 cm
2
 

 

Luas tepi figura =  luas figura – luas gambar pada 

figura 

 = 225 – 144 

 = 81 

 

Jadi, luas tepi figura yang mengelilingi gambar 

tersebut adalah 81 cm
2
 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

3 Diketahui : Sebuah taman berbentuk persegi 

Panjang sisi taman = 30 m 

Sekeliling taman akan ditanami pohon 

cemara dengan jarak antar pohon = 5 m 

Ditanya : Berapa banyak pohon cemara di 

sekeliling taman tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi taman = s 

 

Keliling taman = keliling persegi 

Keliling taman = 4 x s 

 = 4 x 30 

 = 120 

Jadi, keliling taman adalah 120 m 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

15 cm 

15 cm 

144 cm
2
 

30 m 

30 m 

5 m 
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Jarak antar pohon = 5 m 

Banyak pohon cemara = 
              

                 
 

  = 
   

 
 

  = 24 

 

Jadi, banyaknya pohon cemara disekeliling taman 

tersebut adalah 24 buah. 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

4 Diketahui : Tanah yang di tengah-tengahnya dibuat 

jalan posisi silang 

Lebar jalan = 2 m 

Tanah berukuran 10 m x 6 m 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah yang dibuat jalan? 

Jawab : 

Tanah yang ditengah-tengahnya dibuat jalan posisi 

silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang bangun I = p1 

Panjang bangun I = p2 

Panjang bangun I = p3 

Lebar jalan = l 

 

Luas bangun I = luas persegi panjang 

Panjang bangun 1 = 
                         

 
 

 = 
    

 
 

 = 
 

 
 

 = 4 

Lebar bangun I = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun I = p1 x l 

 = 4 x 2 

 = 8 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devising 

Strategies 

Using 

Mathematical 

Tools 

Mathematizing 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

15 

10 m 

2 m I III II 

2 m 

6 m 
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Jadi, luas bangun I adalah 8 m
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi panjang 

Panjang bangun II = lebar tanah = 6 m 

Lebar bangun II = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun II = p2 x l 

 = 6 x 2 

 = 12 

Jadi, luas bangun II adalah 12 m
2
 

 

Luas bangun III = luas persegi panjang 

Panjang bangun III = 
                         

 
 

 = 
    

 
 

 = 
 

 
 

 = 4 

Lebar bangun III = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun III = p3 x l 

 = 4 x 2 

 = 8 

Jadi, luas bangun III adalah 8 m
2
 

 

Luas jalan = luas bangun I + luas bangun II + luas 

bangun III 

 = 8 + 12 + 8 

 = 28 

 

Jadi, luas tanah yang dibuat jalan adalah 28 m
2
. 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

5 Diketahui : Desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang = 20 cm 

Motif terdiri dari persegi dan persegi 

panjang 

Luas motif persegi = 25 cm
2
 

Panjang motif persegi panjang = 2 x 

panjang sisi motif persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas daerah A? 

Jawab : 

Desain ubin yang terdiri dari persegi dan persegi 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

15 

A 
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panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi ubin = s1 

Panjang motif ubin persegi = s2 

Panjang motif ubin persegi panjang = p 

Lebar motif ubin persegi panjang = l 

 

Luas ubin = luas persegi 

Luas ubin = s x s 

 = 20 x 20 

 = 400 

Jadi, luas ubin adalah 400 cm
2
 

 

Luas motif persegi = luas persegi = 25 cm
2
 

Luas motif persegi = 25 

s x s = 25 

s
2
 = 25 

s = √ 5 

s = 5 

Jadi, panjang sisi motif persegi adalah 5 cm 

 

Luas motif persegi panjang = luas persegi panjang 

Lebar persegi panjang = panjang sisi persegi = 5 cm 

Panjang persegi panjang = 2 x panjang sisi persegi 

  = 2 x 5 

  = 10 

Luas motif persegi panjang = p x l 

  = 10 x 5 

  = 50 

Jadi, luas motif persegi panjang adalah 50 cm
2
 

 

Luas daerah A = luas ubin – (2 x luas motif 

persegi) – (4 x luas motif persegi 

panjang) 

 = 400 – (2 x 25) – (4 x 50) 

 = 400 – 50 – 200 

 = 150 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

20 cm 

20 cm A 
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Jadi, luas daerah A adalah 150 cm
2
 

 

Representation 

 

1 

6 Diketahui : Model sebuah taman yang terbentuk 

dari dua buah persegi 

Daerah yang diarsir adalah tanah dalam 

taman yang dapat ditanami bunga 

Daerah yang tidak diarsir adalah kolam 

ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah dalam taman yang 

dapat ditanami bunga? 

Jawab : 

Model sebuah taman terbentuk dari dua buah 

persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi persegi besar = s1 

Panjang sisi persegi besar = s2 

Panjang bangun III = p 

Lebar bangun III = l 

 

Luas bangun I = luas persegi 

Luas bangun I = s x s 

 = 15 x 15 

 = 225 

Jadi, luas bangun I adalah 225 cm
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi 

Luas bangun II = s x s 

 = 10 x 10 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devising 

Strategies 

Using 

Mathematical 

Tools 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

20 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

10 cm 

10 cm 

I 

II 

III 
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 = 100 

Jadi, luas bangun II adalah 100 cm
2
 

 

Panjang bangun III = panjang sisi bangun II – 5 

 = 10 – 5 

 = 5 

Lebar bangun III = panjang sisi bangun I – 10 

 = 15 – 10 

 = 5 

Luas bangun III = p x l 

 = 5 x 5 

 = 25 

Jadi, luas bangun III adalah 25 cm
2
 

 

Luas tanah yang ditanami bunga = luas bangun I + 

luas bangun II – 

luas bangun III 

 = 225 + 100 – 25 

 = 300 

 

Jadi, luas tanah dalam taman yang dapat ditanami 

bunga adalah 300 cm
2
 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

7 Diketahui : Pak Herman ingin mengecat dinding 

salah satu ruangan rumahnya 

Lantai ruangan berbentuk persegi 

dengan luas = 9 m
2
 

Tinggi ruangan = 3 m 

Salah satu sisi dinding ruangan terdapat 

satu jendela dan satu pintu 

Jendela berbentuk persegi dengan 

panjang sisi = 1 m 

Pintu berbentuk persegi panjang dengan 

panjang = 2 m dan lebar = 1 m 

Satu kaleng cat berisi 1 kg dapat 

digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Ditanya : Berapa banyak kaleng cat yang 

dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya? 

Jawab : 

Panjang sisi lantai ruangan = s1 

Panjang diding = p1 

Lebar dinding = l1 

Panjang sisi jendela = s2 

Panjang pintu = p2 

Lebar pintu = l2 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 
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Luas lantai ruangan = luas persegi 

Luas lantai ruangan = 9 

s1 x s1 = 9 

s1
2
 = 9 

s1 = √  

s1 = 3 

Jadi, panjang sisi lantai ruangan adalah 3 m 

 

Panjang dinding = tinggi ruangan = 3 m 

Lebar dinding = panjang sisi lantai ruangan = 3 m 

Luas dinding = p1 x l1 

 = 3 x 3 

 = 9 

Luas dinding ruangan = 4 x luas dinding 

  = 4 x 9 

  = 36 

Jadi, luas dinding ruangan adalah 36 m
2
 

 

Luas jendela = luas persegi 

Luas jendela = s2 x s2 

 = 1 x 1 

 = 1 

Jadi, luas jendela dalam ruangan adalah 1 m
2
 

 

Luas pintu = luas persegi panjang 

Luas pintu = p2 x l2 

 = 2 x 1 

 = 2 

Jadi, luas pintu dalam ruangan adalah 2 m
2
 

 

Luas dinding yang akan dicat = luas dinding 

ruangan – luas 

jendela – luas pintu 

 = 36 – 1 – 2 

 = 33 

Jadi, luas dinding yang akan dicat adalah 33 m
2
 

 

1 kg cat dapat digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Banyaknya cat yang diperlukan = 
  

 
 = 5,5 

 

Karena satu kaleng cat berisi 1 kg maka banyaknya 

kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya adalah 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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kaleng. 

8 Diketahui : Ani ingin merenovasi lantai kamarnya 

yang berukuran persegi dengan panjang 

sisi = 4 m 

Ubin yang akan dipasang berbentuk 

persegi dan persegi panjang 

Ubin persegi memiliki luas = 1600 cm
2
 

Ubin persegi panjang memiliki lebar 

yang sama dengan panjang sisi ubin 

persegi dan panjangnya = 2 x lebarnya 

Desain lantai terdiri dari 2 baris 

Baris ganjil disusun dengan urutan 

selang-seling antara persegi dan persegi 

panjang 

Baris genap disusun dengan urutan 

persegi panjang, persegi, persegi 

panjang, persegi panjang, persegi, dan 

persegi panjang 

Ditanya : Berapa banyaknya ubin persegi dan 

persegi panjang yang dibutuhkan Ani? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi ubin persegi = s 

 

Luas ubin persegi = luas persegi 

Luas ubin persegi = 1600 

s x s = 1600 

s
2
 = 1600 

s = √     

s = 40 

Jadi, panjang sisi ubin persegi adalah 40 cm 

 

Lebar ubin persegi panjang = panjang sisi ubin 

 

 

 

 

 

 

Communication 
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Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

 

Using Symbolic 
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Baris Genap 
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persegi 

 = 40 cm 

Panjang ubin persegi panjang = 2 x lebar ubin 

persegi panjang 

 = 2 x 40 

 = 80 

 

Panjang sisi lantai kamar = 4 m = 400 cm 

Banyaknya ubin persegi dan ubin persegi panjang 

pada baris ganjil = panjang sisi lantai kamar – (3 x 

(panjang ubin persegi panjang + 

panjang sisi ubin persegi)) 

 = 400 – (3 x (80 + 40)) 

 = 400 – (3 x 120) 

 = 400 – 360 

 = 40 

Karena sisa 40 cm maka ditambah satu ubin persegi 

Jadi, banyaknya ubin persegi pada baris ganjil ada 4 

dan banyaknya ubin persegi panjang pada baris 

genap ada 3 

 

Panjang sisi lantai kamar = 4 m = 400 cm 

Panjang sisi ubin persegi = lebar ubin persegi 

panjang = 40 cm 

Banyaknya baris ubin = 
                         

                         
 

 = 
   

  
 

 = 10 

Jadi, banyaknya barisan susunan ubin ada 10 baris 

yang terdiri dari 5 barisan ganjil dan 5 barisan genap 

 

Banyaknya ubin persegi = (5 x banyaknya persegi 

baris ganjil) + (5 x 

banyaknya persegi baris 

genap) 

 = (5 x 4) + (5 x 2) 

 = 20 + 10 

 =  30 

Banyaknya ubin persegi panjang = (5 x banyaknya 

persegi panjang 

baris ganjil) + (5 

x banyaknya 

persegi panjang 

baris genap) 

 = (5 x 3) + (5 x 4) 

 = 15 + 20 
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 =  35 

 

Jadi, banyaknya ubin persegi yang dibutuhkan Ani 

ada 30 buah dan banyaknya ubin persegi panjang 

yang dibutuhkan Ani ada 35 buah. 

 

 

 

Representation 

 

 

 

1 

9 Diketahui : Seorang tukang kayu mempunyai pagar 

sepanjang 32 m untuk memagari bunga-

bunga di taman 

Dia mempertimbangkan 3 desain untuk 

memagari taman tersebut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Manakah dari ketiga desain taman 

tersebut yang dapat digunakan? Berikan 

alasanmu? 

Jawab : 

Panjang desain pagar = p 

Lebar desain pagar = l 

 

Keliling taman desain A = keliling taman desain B = 

keliling taman desain C = keliling persegi panjang 

Keliling persegi panjang = 2 x (p + l) 

  = 2 x (10 + 6) 

  = 2 x 16 
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  = 32 

Jadi, keliling ketiga desain tersebut adalah 32 m 

 

Desain pagar B berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 10 m dan lebar 6 m sehingga kelilingnya 

adalah 32 m. Jadi untuk desain pagar B, pagar yang 

tersedia mencukupi, sangat pas, dan tidak tersisa. 

Desain pagar A dan desain pagar C walaupun 

bentuknya tidak teratur namun kelilingnya tetap 

sama dengan desain pagar B karena panjang dan 

lebarnya tetap sama jadi kelilingnya juga sama yaitu 

32 m. Jadi untuk desain pagar A dan desain pagar C, 

pagar yang tersedia mencukupi, sangat pas, dan 

tidak tersisa. 

 

Jadi, ketiga desain pagar tersebut dapat digunakan 

karena pagar yang tersedia mencukupi, sangat pas, 

dan tidak tersisa. 
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1 

10 Diketahui : Pada sebuah lapangan berbentuk 

persegi panjang akan diadakan konser 

musik 

Panjang lapangan = 100 m 

Lebar lapangan = 50 m 

Tiket konser terjual habis bahkan 

banyak fans yang berdiri 

Ditanya : Berapa kira-kira banyaknya pengunjung 

konser tersebut, berikan alasanmu? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang lapangan = p 

Lebar lapangan = l 

 

Luas lapangan = luas persegi panjang 

Luas lapangan = p x l 

 = 100 x 50 

 = 5000 

Jadi, luas lapangan tersebut adalah 5000 m
2
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Untuk 1 m
2
 dari setiap luas lapangan tidak mungkin 

hanya bisa ditempati oleh satu orang atau bahkan 

ditempati oleh 10 orang. Kira-kira untuk 1 m
2
 

memungkinkan untuk dapat ditempati oleh sekitar 4 

orang sehingga banyaknya pengunjung konser = 4 x 

5000 = 20.000 

 

Jadi, kira-kira banyak pengunjung konser tersebut 

adalah 20.000 orang. 
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1 

 

Skor total 160 

 

      
           

          
      

 



 

 
 

ANALISIS HASIL UJI COBA SOAL TES LITERASI MATEMATIKA 

No Nama 
Soal Skor 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 UC-01 9 9 9 6 10 15 13 5 4 14 94 

K
el

o
m

p
o
k

 A
ta

s 

2 UC-04 6 8 9 7 9 18 12 6 2 5 82 

3 UC-05 6 9 6 0 12 12 11 0 7 13 76 

4 UC-24 9 6 9 5 8 10 15 4 4 6 76 

5 UC-02 6 8 9 8 9 15 8 3 0 4 70 

6 UC-10 6 6 3 11 9 15 11 0 4 3 68 

7 UC-23 4 6 6 5 12 16 8 0 0 0 57 

8 UC-03 2 5 5 3 8 12 7 0 4 10 56 

9 UC-19 6 9 6 0 0 8 9 0 4 13 55 

10 UC-15 4 1 7 5 10 5 5 5 6 6 54 

11 UC-22 6 4 4 4 5 8 6 5 4 7 53 

12 UC-13 6 5 4 3 3 9 8 1 7 5 51 

13 UC-07 6 2 3 4 9 8 3 4 4 5 48 

14 UC-25 5 5 5 2 9 3 8 4 4 2 47 

15 UC-21 5 5 5 4 5 3 7 4 6 2 46 

16 UC-26 5 6 3 11 8 9 0 0 4 0 46 

17 UC-12 4 0 7 5 8 4 7 2 2 5 44 

18 UC-14 6 5 4 4 6 4 0 0 7 3 39 

19 UC-08 3 2 4 3 3 3 7 1 6 6 38 

20 UC-27 5 4 3 4 9 7 0 0 4 2 38 

21 UC-18 3 3 2 4 5 4 2 5 4 3 35 
 

3
9
6
 

 L
a
m

p
ira

n
 8

 



 

 
 

22 UC-20 5 3 1 1 3 4 10 1 4 1 33 

23 UC-11 2 1 5 3 4 3 8 0 0 5 31 

24 UC-17 4 3 6 1 1 3 3 2 6 2 31 

25 UC-16 5 5 3 3 2 5 3 0 0 0 26 

26 UC-09 2 5 2 0 1 4 2 0 2 1 19 

27 UC-06 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 7 

 

Jumlah 132 125 130 109 168 207 173 52 101 123 1320 

 

T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
 Mean 4,888889 4,62963 4,814815 4,037037 6,222222 7,666667 6,407407 1,925926 3,740741 4,555556 

  
Skor Max 10 15 20 

  P 0,488889 0,462963 0,481481 0,269136 0,414815 0,383333 0,32037 0,096296 0,187037 0,227778 

  TK Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar 

  

D
a

y
a

 B
ed

a
 

Mean KA 6,571429 7,428571 7,285714 6 9,857143 14,42857 11,14286 2,571429 3 6,428571 

  Mean KB 3,285714 2,857143 2,714286 2,142857 2,285714 3,285714 4 1,142857 2,571429 1,714286 

  Mean KA - 

Mean KB 3,285714 4,571429 4,571429 3,857143 7,571429 11,14286 7,142857 1,428571 0,428571 4,714286 

  Skor Max 10 15 20 

  D 0,328571 0,457143 0,457143 0,257143 0,504762 0,557143 0,357143 0,071429 0,021429 0,235714 

  

Daya Beda Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik Cukup 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik Baik 

Kurang 

Baik 

Kurang 

Baik Cukup 

  

V
a

li
d

it
a
s 

Rxy 0,731799 0,69872 0,774151 0,411325 0,697827 0,838662 0,753499 0,432854 0,124016 0,632258 

  rxy(0,05;27) 0,3809 

  Validitas ( 

rhitung > r 

tabel )  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid 

  

K
el

o
m

p
o
k

B
a
w

a
h

 

3
9
7
 

  



 

 
 

R
el

ia
b

il
it

a
s 

si
2
 3,283951 6,677641 5,854595 7,665295 12,76543 23,48148 17,20439 4,438957 4,48834 15,43209 

∑ si
2
 101,2922 

  
st

2
 379,654321 

  N 10 

  n-1 9 

  r11 0,814665 

  rxy(0,05;27) 0,3809 

  Reliabilitas 

(rhitung > r 

tabel)  Reliabel 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan: 

    : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑  : Jumlah skor tiap butir soal  

 ∑  : Jumlah skor total  

 ∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal  

  ∑   : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal dikatakan valid. 

Pada taraf signifikansi 5% dan N = 27 diperoleh r tabel = 0,3809 

Karena pada butir soal nomor 1 – 8 dan 10            maka butir soal tersebut valid. 

Sedangkan butir soal nomor 9            maka butir soal tersebut tidak valid. 

3
9
9
 

 L
a
m

p
ira

n
 9

 



 

 
 

Untuk Soal Nomor 1-5 

No Nama 

Soal (Xi) 

Y 

    

   

      

1 2 3 4 5 X1 X2 X3 X4 X5 X1.Y X2.Y X3.Y X4.Y X5.Y 

1 UC-01 9 9 9 6 10 94 81 81 81 36 100 8836 846 846 846 564 940 

2 UC-02 6 8 9 8 9 70 36 64 81 64 81 4900 420 560 630 560 630 

3 UC-03 2 5 5 3 8 56 4 25 25 9 64 3136 112 280 280 168 448 

4 UC-04 6 8 9 7 9 82 36 64 81 49 81 6724 492 656 738 574 738 

5 UC-05 6 9 6 0 12 76 36 81 36 0 144 5776 456 684 456 0 912 

6 UC-06 2 0 0 3 0 7 4 0 0 9 0 49 14 0 0 21 0 

7 UC-07 6 2 3 4 9 48 36 4 9 16 81 2304 288 96 144 192 432 

8 UC-08 3 2 4 3 3 38 9 4 16 9 9 1444 114 76 152 114 114 

9 UC-09 2 5 2 0 1 19 4 25 4 0 1 361 38 95 38 0 19 

10 UC-10 6 6 3 11 9 68 36 36 9 121 81 4624 408 408 204 748 612 

11 UC-11 2 1 5 3 4 31 4 1 25 9 16 961 62 31 155 93 124 

12 UC-12 4 0 7 5 8 44 16 0 49 25 64 1936 176 0 308 220 352 

13 UC-13 6 5 4 3 3 51 36 25 16 9 9 2601 306 255 204 153 153 

4
0
0
 

  



 

 
 

14 UC-14 6 5 4 4 6 39 36 25 16 16 36 1521 234 195 156 156 234 

15 UC-15 4 1 7 5 10 54 16 1 49 25 100 2916 216 54 378 270 540 

16 UC-16 5 5 3 3 2 26 25 25 9 9 4 676 130 130 78 78 52 

17 UC-17 4 3 6 1 1 31 16 9 36 1 1 961 124 93 186 31 31 

18 UC-18 3 3 2 4 5 35 9 9 4 16 25 1225 105 105 70 140 175 

19 UC-19 6 9 6 0 0 55 36 81 36 0 0 3025 330 495 330 0 0 

20 UC-20 5 3 1 1 3 33 25 9 1 1 9 1089 165 99 33 33 99 

21 UC-21 5 5 5 4 5 46 25 25 25 16 25 2116 230 230 230 184 230 

22 UC-22 6 4 4 4 5 53 36 16 16 16 25 2809 318 212 212 212 265 

23 UC-23 4 6 6 5 12 57 16 36 36 25 144 3249 228 342 342 285 684 

24 UC-24 9 6 9 5 8 76 81 36 81 25 64 5776 684 456 684 380 608 

25 UC-25 5 5 5 2 9 47 25 25 25 4 81 2209 235 235 235 94 423 

26 UC-26 5 6 3 11 8 46 25 36 9 121 64 2116 230 276 138 506 368 

27 UC-27 5 4 3 4 9 38 25 16 9 16 81 1444 190 152 114 152 342 

Jumlah 132 125 130 109 168 825 734 759 784 647 1390 74784 7151 7061 7341 5928 9525 

rxy 0,732 0,699 0,774 0,411 0,699  

     

 

     Validitas Valid Valid Valid Valid Valid  

     

 

     4
0
1
 

  



 

 
 

Untuk Soal Nomor 6-10 

No Nama 

Soal (Xi) 

Y 

    

   

      

6 7 8 9 10 X6 X7 X8 X9 X10 X6.Y X7.Y X8.Y X9.Y X10.Y 

1 UC-01 15 13 5 4 14 94 225 169 25 16 196 8836 1410 1222 470 376 1316 

2 UC-02 15 8 3 0 4 70 225 64 9 0 16 4900 1050 560 210 0 280 

3 UC-03 12 7 0 4 10 56 144 49 0 16 100 3136 672 392 0 224 560 

4 UC-04 18 12 6 2 5 82 324 144 36 4 25 6724 1476 984 492 164 410 

5 UC-05 12 11 0 7 13 76 144 121 0 49 169 5776 912 836 0 532 988 

6 UC-06 0 0 0 2 0 7 0 0 0 4 0 49 0 0 0 14 0 

7 UC-07 8 3 4 4 5 48 64 9 16 16 25 2304 384 144 192 192 240 

8 UC-08 3 7 1 6 6 38 9 49 1 36 36 1444 114 266 38 228 228 

9 UC-09 4 2 0 2 1 19 16 4 0 4 1 361 76 38 0 38 19 

10 UC-10 15 11 0 4 3 68 225 121 0 16 9 4624 1020 748 0 272 204 

11 UC-11 3 8 0 0 5 31 9 64 0 0 25 961 93 248 0 0 155 

12 UC-12 4 7 2 2 5 44 16 49 4 4 25 1936 176 308 88 88 220 

13 UC-13 9 8 1 7 5 51 81 64 1 49 25 2601 459 408 51 357 255 

4
0
2
 

  



 

 
 

14 UC-14 4 0 0 7 3 39 16 0 0 49 9 1521 156 0 0 273 117 

15 UC-15 5 5 5 6 6 54 25 25 25 36 36 2916 270 270 270 324 324 

16 UC-16 5 3 0 0 0 26 25 9 0 0 0 676 130 78 0 0 0 

17 UC-17 3 3 2 6 2 31 9 9 4 36 4 961 93 93 62 186 62 

18 UC-18 4 2 5 4 3 35 16 4 25 16 9 1225 140 70 175 140 105 

19 UC-19 8 9 0 4 13 55 81 64 0 16 169 3025 440 495 0 220 715 

20 UC-20 4 10 1 4 1 33 16 100 1 16 1 1089 132 330 33 132 33 

21 UC-21 3 7 4 6 2 46 9 49 16 36 4 2116 138 322 184 276 92 

22 UC-22 8 6 5 4 7 53 64 36 25 16 49 2809 424 318 265 212 371 

23 UC-23 16 8 0 0 0 57 256 64 0 0 0 3249 912 456 0 0 0 

24 UC-24 10 15 4 4 6 76 100 225 16 16 36 5776 760 1140 304 304 456 

25 UC-25 3 8 4 4 2 47 9 64 16 16 4 2209 141 376 188 188 94 

26 UC-26 9 0 0 4 0 46 81 0 0 16 0 2116 414 0 0 184 0 

27 UC-27 7 0 0 4 2 38 49 0 0 16 4 1444 266 0 0 152 76 

Jumlah 207 173 52 101 123 825 2221 1573 220 499 977 74784 12258 10102 3022 5076 7320 

rxy 0,839 0,753 0,433 0,124 0,632  

     

 

     Validitas Valid Valid Valid Tidak Valid Valid  

     

 

     4
0
3
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN REALIBILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

   
] 

Keterangan: 

    : reliabilitas tes secara keseluruhan 

  : banyaknya item 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

∑   : varians total 

Dengan rumus varians (  ): 

   
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Keterangan:  

X : skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir; 

N : jumlah peserta tes 

 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal dikatakan reliabel. 

 



405 
 

 
 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

Butir soal 1 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
       

Butir soal 2 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
       

Butir soal 3 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
 5  55 

Butir soal 4 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
     5 

Butir soal 5 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
     

     

  

  
      5 

Butir soal 6 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
     

     

  

  
        

Butir soal 7 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
     

     

  

  
        

Butir soal 8 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

    

  

  
       

Butir soal 9 :   
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
       

Butir soal 10 :    
  

∑   
(∑ ) 

 

 
 
    

     

  

  
  5     

Sehingga diperoleh nilai ∑  
          

Sedangkan, 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 
      

       
  

  
      5  
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Jadi, 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

   
]  [

  

(    )
] [  

       

     5 
]      5 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 27 diperoleh r tabel = 0,3809. 

Karena            maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    
 

    
 

Keterangan: 

TK  : Tingkat Kesukaran 

M : Rata-rata nilai setiap butir soal 

maks : Skor maksimal 

Kriteria: 

TK < 0,3        : Item sukar 

0,3 < TK < 0,7  : Item sedang 

TK > 0,7       : Item mudah   

Perhitungan: 

Kode 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UC-01 9 9 9 6 10 15 13 5 4 14 

UC-02 6 8 9 8 9 15 8 3 0 4 

UC-03 2 5 5 3 8 12 7 0 4 10 

UC-04 6 8 9 7 9 18 12 6 2 5 

UC-05 6 9 6 0 12 12 11 0 7 13 

UC-06 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 
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UC-07 6 2 3 4 9 8 3 4 4 5 

UC-08 3 2 4 3 3 3 7 1 6 6 

UC-09 2 5 2 0 1 4 2 0 2 1 

UC-10 6 6 3 11 9 15 11 0 4 3 

UC-11 2 1 5 3 4 3 8 0 0 5 

UC-12 4 0 7 5 8 4 7 2 2 5 

UC-13 6 5 4 3 3 9 8 1 7 5 

UC-14 6 5 4 4 6 4 0 0 7 3 

UC-15 4 1 7 5 10 5 5 5 6 6 

UC-16 5 5 3 3 2 5 3 0 0 0 

UC-17 4 3 6 1 1 3 3 2 6 2 

UC-18 3 3 2 4 5 4 2 5 4 3 

UC-19 6 9 6 0 0 8 9 0 4 13 

UC-20 5 3 1 1 3 4 10 1 4 1 

UC-21 5 5 5 4 5 3 7 4 6 2 

UC-22 6 4 4 4 5 8 6 5 4 7 

UC-23 4 6 6 5 12 16 8 0 0 0 

UC-24 9 6 9 5 8 10 15 4 4 6 

UC-25 5 5 5 2 9 3 8 4 4 2 

UC-26 5 6 3 11 8 9 0 0 4 0 

UC-27 5 4 3 4 9 7 0 0 4 2 

Jumlah 132 125 130 109 168 207 173 52 101 123 

Mean 4,889 4,629 4,815 4,037 6,222 7,667 6,407 1,926 3,741 4,556 

P / TK 0,489 0,463 0,482 0,269 0,415 0,383 0,320 0,096 0,187 0,228 
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Tingkat Kesukaran Butir Soal 1 : 
     

  
       ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 2 : 
     

  
       ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 3 : 
     

  
       ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 4 : 
     

  
       ( sukar ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 5 : 
     

  
     5 ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 6 : 
     

  
       ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 7 : 
     

  
       ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 8 : 
     

  
       ( sukar ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 9 : 
     

  
       ( sukar ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 10 : 
     

  
       ( sukar ) 
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

   
     
    

 

Keterangan: 

TK  : Tingkat Kesukaran 

   : Rata-Rata Skor Kelompok Atas 

   : Rata- Rata Skor Kelompok Bawah 

maks : Skor maksimal 

Kategori Daya Pembeda: 

Index of Discrimination (D) Item Evaluation 

0,40 and up Very good items 

0,30 – 0,39 Reasonably good, but possibly subject to 

improvement 

0,20 – 0,29 Marginal item, usually needing and being 

subject to improvement 

Below - 0,19 Poor items, to be rejected or improved by 

revision 
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Perhitungan : 

No. 

Soal 
N             

Daya Pembeda 

Indeks Keterangan 

1 27 6,57 3,29 3,29 
    

  
      Baik 

2 27 7,43 2,86 4,57 
  5 

  
      Sangat Baik 

3 27 7,29 2,71 4,57 
  5 

  
      Sangat Baik 

4 27 6 2,14 3,86 
    

 5
      Cukup  

5 27 9,86 2,29 7,57 
  5 

 5
   5  Sangat Baik 

6 27 14,43 3,29 11,14 
     

  
   5  Sangat Baik 

7 27 11,14 4 7,14 
    

  
      Baik 

8 27 2,57 1,14 1,43 
    

  
      Kurang Baik 

9 27 3 2,57 0,43 
    

  
      Kurang Baik 

10 27 6,43 1,71 4,71 
    

  
      Cukup 
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Lampiran 13 

DATA UAS SEMESTER GASAL SISWA KELAS SAMPEL 

KODE NILAI KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 62,5 E2-01 75 K-01 40 

E1-02 77,5 E2-02 55 K-02 75 

E1-03 55 E2-03 75 K-03 52,5 

E1-04 67,5 E2-04 67,5 K-04 40 

E1-05 50 E2-05 80 K-05 47,5 

E1-06 80 E2-06 37,5 K-06 70 

E1-07 50 E2-07 100 K-07 67,5 

E1-08 67,5 E2-08 60 K-08 60 

E1-09 40 E2-09 77,5 K-09 70 

E1-10 47,5 E2-10 77,5 K-10 57,5 

E1-11 72,5 E2-11 70 K-11 82,5 

E1-12 60 E2-12 85 K-12 72,5 

E1-13 85 E2-13 90 K-13 55 

E1-14 67,5 E2-14 77,5 K-14 87,5 

E1-15 82,5 E2-15 75 K-15 92,5 

E1-16 57,5 E2-16 65 K-16 70 

E1-17 52,5 E2-17 70 K-17 87,5 

E1-18 75 E2-18 40 K-18 70 

E1-19 82,5 E2-19 47,5 K-19 60 

E1-20 75 E2-20 47,5 K-20 72,5 

E1-21 65 E2-21 87,5 K-21 30 

E1-22 72,5 E2-22 75 K-22 55 

E1-23 75 E2-23 52,5 K-23 82,5 

E1-24 70 E2-24 42,5 K-24 70 

E1-25 60 E2-25 65 K-25 65 

E1-26 75 E2-26 62,5 K-26 75 

E1-27 70 E2-27 67,5 K-27 85 

E1-28 65 E2-28 32,5 K-28 35 

E1-29 62,5 E2-29 62,5 K-29 62,5 

E1-30 55 E2-30 60 K-30 70 

E1-31 55 E2-31 62,5 K-31 70 

E1-32 92,5 E2-32 62,5 K-32 65 

Rata-rata 66,406  65,781  65,469 

s 12,214  15,842  15,469 
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Lampiran 14 

Uji Normalitas Data Awal 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Nilai 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 Mean 65,8854 

Std. Deviation 14,45036 

Most Extreme Differences Absolute ,081 

Positive ,056 

Negative -,081 

Kolmogorov-Smirnov Z ,792 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,557 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas, yakni Sig = 0,557. Jelas Sig = 0,557 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 15 

Uji Homogenitas Data Awal 

Hipotesis: 

H0 :   
    

    
  (ketiga varians data sama atau homogen) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ketiga varians data tidak 

sama atau tidak homogen) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel Test of Homogenity of Variances > level of 

significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Homogenitas: 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,708 2 93 ,495 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh Sig 

= 0,495 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya ketiga varians sama atau homogen. 
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Lampiran 16 

Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

Hipotesis: 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal ketiga kelompok 

sampel) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ada perbedaan rata-rata 

nilai awal ketiga kelompok sampel) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel ANOVA > level of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Kesamaan Rata-rata: 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14,583 2 7,292 ,034 ,966 

Within Groups 19822,656 93 213,147   

Total 19837,240 95    

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh Sig 

= 0,966 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga sampel mempunyai rata-rata 

kemampuan yang sama. 



 
  

 
 

SILABUS 

Kelas Eksperimen 1 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Segiempat 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.3 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Persegi 

panjang 
Model Pembelajaran: 

Pembelajaran CORE 

Pendekatan Realistik 

Berbantuan Edmodo 

 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Connecting 

Guru membuka pelajaran, 

menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik, memberi 

serangkaian motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa dan 

memberikan beberapa 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan 

keliling 

persegi 

panjang 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan luas 

persegi 

panjang 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Halaman rumah 

Pak Kardi 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan panjang 

80 meter dan 

lebar 50 meter. 

Di sekeliling 

halaman itu, 

akan dipasang 

pagar dengan 

biaya Rp 

125.000,00 per 

meter. 

Berapakah 

biaya yang 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

LKS. 

4
1
6
 

 L
a
m

p
ira

n
 1

7
 



 
 

 
 

pertanyaan apersepsi 

untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 

yang kemudian 

dihubungkan dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Organizing 

Kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

setiap kelompok diberi 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk LDS untuk 

didiskusikan. Siswa 

mengorganisasikan 

pengetahuan mereka dan 

guru berkeliling 

memberikan pertanyaan 

arahan maupun bantuan 

agar siswa memahami 

permasalahan yang 

diberikan dan 

menemukan solusi 

 

diperlukan Pak 

Kardi untuk 

pemasangan 

pagar tersebut? 

2. Seorang petani 

mempunyai 

sebidang 

sawah. Sawah 

tersebut 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan ukuran 

panjang 75 m 

dan lebarnya 30 

m. Setiap m
2
 

memerlukan 

pupuk sebanyak 

0,005 kg. 

Hitunglah 

banyaknya 

pupuk yang 

dibutuhkan 

petani tersebut! 

4
1
7
 

  



 
 

 
 

Tahap 3 Reflecting 
Perwakilan tiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya yang 

kemudian ditanggapi oleh 

kelompok lain. Guru 

memberikan konfirmasi, 

kemudian bersama 

dengan siswa 

menyimpulkan mengenai 

persegi panjang 

 

Tahap 4 Extending 
Siswa diberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara individual 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

PR melalui edmodo, dan 

menutup pembelajaran 

Persegi Model Pembelajaran: 

Pembelajaran CORE 

Pendekatan Realistik 

Berbantuan Edmodo 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Sebuah taman 

berbentuk 

persegi. Di 

sekeliling 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

4
1
8
 

  



 
 

 
 

 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Connecting 

Guru membuka pelajaran, 

menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik, memberi 

serangkaian motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa dan 

memberikan beberapa 

pertanyaan apersepsi 

untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 

yang kemudian 

dihubungkan dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Organizing 

Kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

setiap kelompok diberi 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

dengan 

keliling 

persegi 

panjang 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan luas 

persegi 

panjang 

taman itu 

ditanami pohon 

cemara dengan 

jarak antar 

pohon adalah 5 

meter. Jika sisi 

taman itu 30 

meter, maka 

berapa banyak 

pohon cemara 

di sekeliling 

taman itu? 

2. Luas gambar 

pada figura 

berukuran 15 

cm x 15 cm 

yang berbentuk 

persegi adalah 

144 cm
2
. 

Berapakah luas 

tepi figura 

yang 

mengelilingi 

gambar 

tersebut? 

LKS. 

4
1
9
 

  



 
 

 
 

dalam bentuk LDS untuk 

didiskusikan. Siswa 

mengorganisasikan 

pengetahuan mereka dan 

guru berkeliling 

memberikan pertanyaan 

arahan maupun bantuan 

agar siswa memahami 

permasalahan yang 

diberikan dan 

menemukan solusi 

 

Tahap 3 Reflecting 
Perwakilan tiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya yang 

kemudian ditanggapi oleh 

kelompok lain. Guru 

memberikan konfirmasi, 

kemudian bersama 

dengan siswa 

menyimpulkan mengenai 

persegi 

 

Tahap 4 Extending 
Siswa diberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara individual 

4
2
0
 

  



 
 

 
 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

PR melalui edmodo, dan 

menutup pembelajaran 

 

             Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika         Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.        Andy Rosadi 

 NIP. 196503291987032004        NIM. 4101411141
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SILABUS 

Kelas Eksperimen 2 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Segiempat 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.3 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Persegi 

panjang 
Model Pembelajaran: 

Pembelajaran CORE 

Pendekatan Realistik 

 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Connecting 

Guru membuka 

pelajaran, menyiapkan 

kondisi psikis dan fisik, 

memberi serangkaian 

motivasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa dan 

memberikan beberapa 

pertanyaan apersepsi 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan 

keliling 

persegi 

panjang 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan luas 

persegi 

panjang 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Halaman rumah 

Pak Kardi 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan panjang 

80 meter dan 

lebar 50 meter. 

Di sekeliling 

halaman itu, 

akan dipasang 

pagar dengan 

biaya Rp 

125.000,00 per 

meter. 

Berapakah 

biaya yang 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

LKS. 

4
2
2
 

 L
a
m

p
ira

n
 1
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untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 

yang kemudian 

dihubungkan dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Organizing 

Kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

setiap kelompok diberi 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk LDS untuk 

didiskusikan. Siswa 

mengorganisasikan 

pengetahuan mereka dan 

guru berkeliling 

memberikan pertanyaan 

arahan maupun bantuan 

agar siswa memahami 

permasalahan yang 

diberikan dan 

menemukan solusi 

 

Tahap 3 Reflecting 

diperlukan Pak 

Kardi untuk 

pemasangan 

pagar tersebut? 

2. Seorang petani 

mempunyai 

sebidang 

sawah. Sawah 

tersebut 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan ukuran 

panjang 75 m 

dan lebarnya 30 

m. Setiap m
2
 

memerlukan 

pupuk sebanyak 

0,005 kg. 

Hitunglah 

banyaknya 

pupuk yang 

dibutuhkan 

petani tersebut! 

4
2
3
 

  



 
 

 
 

Perwakilan tiap 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya yang 

kemudian ditanggapi 

oleh kelompok lain. 

Guru memberikan 

konfirmasi, kemudian 

bersama dengan siswa 

menyimpulkan mengenai 

persegi panjang 

 

Tahap 4 Extending 
Siswa diberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara individual 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

PR, dan menutup 

pembelajaran 

Persegi Model Pembelajaran: 

Pembelajaran CORE 

Pendekatan Realistik 

 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Sebuah taman 

berbentuk 

persegi. Di 

sekeliling 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

4
2
4
 

  



 
 

 
 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Connecting 

Guru membuka 

pelajaran, menyiapkan 

kondisi psikis dan fisik, 

memberi serangkaian 

motivasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa dan 

memberikan beberapa 

pertanyaan apersepsi 

untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 

yang kemudian 

dihubungkan dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Organizing 

Kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

setiap kelompok diberi 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk LDS untuk 

dengan 

keliling 

persegi 

panjang 

- Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang berkaitan 

dengan luas 

persegi 

panjang 

taman itu 

ditanami pohon 

cemara dengan 

jarak antar 

pohon adalah 5 

meter. Jika sisi 

taman itu 30 

meter, maka 

berapa banyak 

pohon cemara 

di sekeliling 

taman itu? 

2. Luas gambar 

pada figura 

berukuran 15 

cm x 15 cm 

yang berbentuk 

persegi adalah 

144 cm
2
. 

Berapakah luas 

tepi figura 

yang 

mengelilingi 

gambar 

tersebut? 

LKS. 

4
2
5
 

  



 
 

 
 

didiskusikan. Siswa 

mengorganisasikan 

pengetahuan mereka dan 

guru berkeliling 

memberikan pertanyaan 

arahan maupun bantuan 

agar siswa memahami 

permasalahan yang 

diberikan dan 

menemukan solusi 

 

Tahap 3 Reflecting 
Perwakilan tiap 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya yang 

kemudian ditanggapi 

oleh kelompok lain. 

Guru memberikan 

konfirmasi, kemudian 

bersama dengan siswa 

menyimpulkan mengenai 

persegi 

 

Tahap 4 Extending 
Siswa diberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara individual 

4
2
6
 

  



 
 

 
 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

PR, dan menutup 

pembelajaran 

 

             Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika         Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.        Andy Rosadi 

 NIP. 196503291987032004        NIM. 4101411141  
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SILABUS 

Kelas Kontrol 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Segiempat 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.3 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Persegi 

panjang 
Model Pembelajaran: 

Pembelajaran Ekspositori 

 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Preparation  

Guru membuka 

pelajaran, menyiapkan 

kondisi psikis dan fisik, 

memberi serangkaian 

motivasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Presentation 

- Memecahkan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan keliling 

persegi panjang 

- Memecahkan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan luas 

persegi panjang 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Halaman rumah 

Pak Kardi 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan panjang 

80 meter dan 

lebar 50 meter. 

Di sekeliling 

halaman itu, 

akan dipasang 

pagar dengan 

biaya Rp 

125.000,00 per 

meter. 

Berapakah 

biaya yang 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

LKS. 

4
2
8
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Guru menjelaskan 

kepada siswa mengenai 

materi persegi panjang 

 

Tahap 3 Correlation 
Guru memberikan 

permasalahan untuk 

mengaitkan materi 

persegi panjang dengan 

pengetahuan yang telah 

dimiliki siswa 

 

Tahap 4 Generalization 
Guru dan siswa 

menyimpulkan mengenai 

materi persegi panjang 

yang telah dijelaskan 

 

Tahap 5 Application 

Guru memberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara mandiri oleh siswa 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

diperlukan Pak 

Kardi untuk 

pemasangan 

pagar tersebut? 

2. Seorang petani 

mempunyai 

sebidang 

sawah. Sawah 

tersebut 

berbentuk 

persegi panjang 

dengan ukuran 

panjang 75 m 

dan lebarnya 30 

m. Setiap m
2
 

memerlukan 

pupuk sebanyak 

0,005 kg. 

Hitunglah 

banyaknya 

pupuk yang 

dibutuhkan 

petani tersebut! 

4
2
9
 

  



 
 

 
 

PR, dan menutup 

pembelajaran 

Persegi Model Pembelajaran: 

Pembelajaran Ekspositori 

 

Kegiatan Awal 

Tahap 1 Preparation  

Guru membuka 

pelajaran, menyiapkan 

kondisi psikis dan fisik, 

memberi serangkaian 

motivasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan 

menstimulus rasa ingin 

tahu siswa 

 

Kegiatan Inti 

Tahap 2 Presentation 

Guru menjelaskan 

kepada siswa mengenai 

materi persegi 

 

Tahap 3 Correlation 
Guru memberikan 

permasalahan untuk 

mengaitkan materi 

persegi dengan 

pengetahuan yang telah 

- Memecahkan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan keliling 

persegi panjang 

- Memecahkan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan luas 

persegi panjang 

Tes 

Tertulis 

Tes Isian 1. Sebuah taman 

berbentuk 

persegi. Di 

sekeliling 

taman itu 

ditanami pohon 

cemara dengan 

jarak antar 

pohon adalah 5 

meter. Jika sisi 

taman itu 30 

meter, maka 

berapa banyak 

pohon cemara 

di sekeliling 

taman itu? 

2. Luas gambar 

pada figura 

berukuran 15 

cm x 15 cm 

yang berbentuk 

persegi adalah 

144 cm
2
. 

Berapakah luas 

tepi figura 

yang 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

dan 

LKS. 

4
3
0
 

  



 
 

 
 

dimiliki siswa 

 

Tahap 4 Generalization 
Guru dan siswa 

menyimpulkan mengenai 

materi persegi yang telah 

dijelaskan 

 

Tahap 5 Application 

Guru memberikan latihan 

soal yang dikerjakan 

secara mandiri oleh siswa 

 

Kegiatan Penutup 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran, bersama 

siswa memberikan 

kesimpulan, memberikan 

PR, dan menutup 

pembelajaran 

mengelilingi 

gambar 

tersebut? 

             Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika         Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.        Andy Rosadi 

 NIP. 196503291987032004        NIM. 4101411141
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 1 

Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi panjang. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi panjang melalui kegiatan diskusi 

dengan bimbingan guru serta mengaplikasikan 

keliling dan luas persegi panjang dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yakni mengenai garis dan sudut. 

2. Guru menanyakan kepada siswa keterkaitan materi 

garis dan sudut dengan materi keliling dan luas 

persegi panjang yang akan dipelajari. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi panjang yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

yang berisi masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari kepada setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok mendapatkan satu Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) yang akan menjadi panduan siswa 

dalam berdiskusi. Melalui pertanyaan-pertanyaan 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 
 

 
 

yang terdapat dalam Lembar Diskusi Siswa, siswa 

diarahkan untuk menemukan konsep rumus keliling 

dan luas persegi panjang. 

7. Selama diskusi, siswa mengembangkan atau 

menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. 

8. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan Lembar Diskusi Siswa sehingga 

terbangun pengajaran secara interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain menanggapi pemaparan hasil 

diskusi kelompok yang maju. 

3. Guru memandu jalannya diskusi agar pembahasan 

tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. 

4. Setelah selesai pemaparan, siswa dipandu dengan 

serangkaian pertanyaan dari guru menyimpulkan 

konsep mengenai keliling dan luas persegi panjang. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta dua 

orang siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawaban mereka. 

4. Guru memberikan kesempatan siswa yang lain 

untuk bertanya jika terdapat kesalahan atau mereka 

belum memahami jawaban yang ditulis oleh siswa 

yang maju. 

5. Guru memberikan penguatan konsep keliling dan 

luas persegi panjang dari hasil jawaban siswa. 

6. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa yang dapat 

dilihat dan dikumpulkan melalui edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

10 menit 
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proses pembelajaran. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas persegi. 

5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE kelas matematika VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Diskusi Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, latihan mandiri. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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I. Perhatikan Gambar Berikut 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

Gambar nomor berapakah yang merupakan benda berbentuk persegi 

panjang?............................................................................................................. 

LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) 

Tujuan :  

Setelah mengerjakan Lembar Diskusi Siswa (LDS) diharapkan siswa dapat 

menemukan rumus Keliling dan Luas Persegi Panjang melalui kegiatan diskusi 

dengan bimbingan guru dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :  

Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

Nama Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PERSEGI PANJANG 

Petunjuk 
Jawablah semua pertanyaan berikut pada Lembar Diskusi Siswa  dengan cara 

berdiskusi. 
Waktu 20 menit 
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II. Definisi Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sifat-sifat Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gambar disamping merupakan bangun? 

................................................................................ 

2. Garis AB // Garis ....., Garis BC // Garis ..... 

3. Memiliki berapa pasang sisi yang sejajar? 

................................................................................ 

4. Besar ∠A = Besar ∠... = Besar ∠... = Besar 

∠... = .....o 

5. Memiliki berapa sudut siku-siku?................... 

6. Dari sifat diatas, apakah pengertian dari 

persegi panjang? 

................................................................................

................................................................................

............................................................................... 

1. Mempunyai berapa sisi? ................................................................................. 

Apa saja sisinya? ............................................................................................. 

2. Sisi AB ...................... dengan sisi CD 

Sisi BC ...................... dengan sisi AD 

Panjang AB = Panjang ..... dan Panjang BC = Panjang ..... 

Sisi CD // Sisi ..... dan Sisi AD // Sisi ..... 

3. Memiliki berapa sudut?................................................................................... 

Besar ∠A = Besar ∠... = Besar ∠... = Besar ∠... = .....o = sudut ................ 

4. Apakah AC dan BD sama panjang? .............................................................. 

Apakah hubungan garis AC dan garis BD? ................................................ 
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IV. Keliling Persegi Panjang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian telah mendapatkan 4 buah tali rafia dengan dua ukuran 

yang berbeda. Susunlah keempat tali rafia tersebut seperti 

gambar 3 dibawah ini. 

Panjang AO = panjang ..... = panjang ..... = panjang ..... 

Buat sebuah persegi panjang dari kertas dan berilah tanda A, B, C, dan 

D pada setiap titik sudutnya. Dari kertas berbentuk persegi panjang 

tersebut,jawablah pertanyaan dibawah ini. 

5. Memiliki ..... simetri lipat 

6. Dapat menempati bingkainya kembali dengan ..... cara 

 

Dari kegiatan diatas, sebutkan sifat-sifat persegi panjang yang kalian 

temukan! 

 

 

 

 

 

 

1. Ada berapa sisi pada model 

persegi panjang (gambar 3) yang 

terbuat dari tali rafia? ................ 

2. Ukurlah panjang setiap tali rafia 

dengan penggaris 

Panjang AB = ..... Panjang CD = ..... 

Panjang BC = ..... Panjang AD = ..... 
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V. Luas Persegi Panjang 

 
 

Daerah Persegi Panjang Panjang (p) Lebar (l) Luas (L) 

 

 

 

 

..... ..... ..... 

Rentangkanlah model persegi panjang (gambar 3) menjadi seperti 

gambar 4 dibawah ini. Kemudian ukurlah menggunakan penggaris. 

Perhatikan lantai kelas dibawah kalian. Asumsikan bahwa setiap 1 

ubin memiliki ukuran 1 x 1 dan luasnya adalah 1 satuan luas. Jika 

ubin-ubin tersebut disusun seperti pada tabel dibawah ini, isilah 

titik-titik yang ada pada tabel untuk menemukan rumus luas 

persegi panjang. 

3. Panjang tali rafia pada gambar 4 = .......... 

Yang didapat dari ..... + ..... + ..... + ..... 

4. Dari kegiatan pada nomer 1, 2 dan 3, maka keliling persegi 

panjang pada gambar 3 adalah? ...................................................... 

5. Jika kita asumsikan panjang tali rafia warna merah adalah p dan 

panjang tali rafia warna biru adalah l. Maka 

Panjang AB = .....  Panjang CD = ..... 

Panjang BC = .....  Panjang AD = ..... 

Keliling persegi panjang = AB + ..... + ..... + ..... 

 = p    + ..... + ..... + ..... 

 = 2 x ( ..... + .....) 

Jadi, rumus keliling persegi panjang adalah 

 

K =............... 
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..... ..... ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... ..... ..... 

 

 

 

 

 l 

 

 

 

 

 p 

 

..... ..... ..... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rumus luas persegi 

panjang adalah  

 

L =............... 
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1. Masalah: Lapangan Basket 

Pada suatu hari, Anton siswa sebuah 

SMP di Semarang terlambat masuk 

sekolah. Kemudian dia dihukum untuk 

berlari mengelilingi lapangan basket 

yang berukuran 50 x 30 meter 

sebanyak 3 kali. Hitunglah: 

a. Luas lapangan basket tersebut. 

b. Jarak yang harus ditempuh 

Anton. 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Rumus Keliling dan Luas 

Persegi Panjang untuk Menyelesaikan 

Masalah 
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LEMBAR TUGAS SISWA 

1. Masalah: Pagar Kebun 

Pak Adi mempunyai sebidang 

kebun berbentuk persegi 

panjang yang luasnya 432 m
2
 

dengan ukuran panjang 24 m. 

Karena selalu ada ayam yang 

masuk ke kebun Pak Adi, maka 

Pak Adi berniat untuk 

memasang pagar agar ayam-

ayam tersebut tidak masuk lagi 

ke kebun miliknya. Jika biaya 

pemasangan pagar per meternya 

adalah Rp. 120.000,00, berapakah biaya yang diperlukan Pak Adi? 

 

2. Masalah: Jalan Tepi Lapangan 

Sebuah lapangan berukuran 110 

m x 90 m. Di tepi luar lapangan 

itu dibuat jalan dengan lebar 3 

m yang mengelilingi lapangan. 

a. Tentukan luas jalan 

tersebut! 

b. Jika jalan tersebut akan 

dikeraskan dengan biaya Rp. 

100.000,00 tiap m
2
, berapakah 

biaya pengerasan jalan itu? 
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KUIS 

1. Masalah: Pagar Rumah 

Halaman rumah Pak Kartono 

berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 70 meter dan 

lebar 40 meter. Di sekeliling 

halaman itu, akan dipasang pagar 

dengan biaya Rp 110.000,00 per 

meter. Berapakah biaya yang 

diperlukan Pak Kartono untuk 

pemasangan pagar tersebut? 

 

2. Masalah: Kebun Singkong 

Seorang petani mempunyai sebidang kebun singkong. Kebun tersebut 

berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 75 m dan lebarnya 30 

m. Setiap m
2
 memerlukan pupuk 

sebanyak 0,5 kg. Hitunglah banyaknya 

pupuk yang dibutuhkan petani 

tersebut! 

 

 

 

 

Penyelesaian: 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 1 

Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

5 menit 
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persegi. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menanyakan kembali mengenai tugas 

diedmodo untuk menjaga pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah diajarkan. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi melalui kegiatan diskusi dengan 

bimbingan guru serta mengaplikasikan keliling dan 

luas persegi dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari. 

6. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yakni mengenai garis dan sudut. 

2. Guru menanyakan kepada siswa keterkaitan materi 

garis dan sudut dengan materi keliling dan luas 

persegi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi panjang yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

yang berisi masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari kepada setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok mendapatkan satu Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) yang akan menjadi panduan siswa 

dalam berdiskusi. Melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam Lembar Diskusi Siswa, siswa 

diarahkan untuk menemukan konsep rumus keliling 

dan luas persegi. 

7. Selama diskusi, siswa mengembangkan atau 

20 menit 
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menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. 

8. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan Lembar Diskusi Siswa sehingga 

terbangun pengajaran secara interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain menanggapi pemaparan hasil 

diskusi kelompok yang maju. 

3. Guru memandu jalannya diskusi agar pembahasan 

tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. 

4. Setelah selesai pemaparan, siswa dipandu dengan 

serangkaian pertanyaan dari guru menyimpulkan 

konsep mengenai keliling dan luas persegi. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta dua 

orang siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawaban mereka. 

4. Guru memberikan kesempatan siswa yang lain 

untuk bertanya jika terdapat kesalahan atau mereka 

belum memahami jawaban yang ditulis oleh siswa 

yang maju. 

5. Guru memberikan penguatan konsep keliling dan 

luas persegi dari hasil jawaban siswa. 

6. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa yang dapat 

dilihat dan dikumpulkan melalui edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

materi-materi yang sudah mereka terima yaitu 

keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

10 menit 
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5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE kelas matematikaVII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Diskusi Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, latihan mandiri. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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I. Perhatikan Gambar Berikut 

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

Gambar nomor berapakah yang merupakan benda berbentuk 

persegi?............................................................................................................. 

LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) 

Tujuan :  

Setelah mengerjakan Lembar Diskusi Siswa (LDS) diharapkan siswa dapat 

menemukan rumus Keliling dan Luas Persegi melalui kegiatan diskusi dengan 

bimbingan guru dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan permasalahan. 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :  

Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

Nama Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PERSEGI 

Petunjuk 
Jawablah semua pertanyaan berikut pada Lembar Diskusi Siswa  dengan cara 

berdiskusi. 
Waktu 20 menit 
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II. Definisi Persegi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sifat-sifat Persegi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gambar disamping merupakan bangun? 

.............................................................................. 

2. Panjang AB = Panjang ..... = Panjang ..... = 

Panjang ..... 

3. Memiliki berapa sisi yang sama? 

................................................................................ 

4. Besar ∠A = Besar ∠... = Besar ∠... = Besar 

∠... = .....o 

5. Memiliki berapa sudut siku-siku?................... 

6. Dari sifat diatas, apakah pengertian dari 

persegi? 

................................................................................

................................................................................

............................................................................... 

1. Mempunyai berapa sisi? ................................................................................. 

Apa saja sisinya? ............................................................................................. 

Panjang AB = Panjang ..... = Panjang ..... = Panjang ..... 

2. Sisi AB ...................... dengan sisi CD 

Sisi BC ...................... dengan sisi AD 

Sisi CD // Sisi ..... dan Sisi AD // Sisi ..... 

3. Memiliki berapa sudut?................................................................................... 

Besar ∠A = Besar ∠... = Besar ∠... = Besar ∠... = .....o = sudut ................ 

4. Apakah AC dan BD sama panjang? .............................................................. 

Apakah hubungan garis AC dan garis BD? ................................................ 

Panjang AO = panjang ..... = panjang ..... = panjang ..... 
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IV. Keliling Persegi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian telah mendapatkan 4 buah tali rafia. Susunlah keempat tali 

rafia tersebut seperti gambar 3 dibawah ini. 

Besar ∠AOB = Besar ....... = Besar ....... = Besar ....... = ..... o = ................. 

Buat sebuah persegi dari kertas dan berilah tanda A, B, C, dan D pada 

setiap titik sudutnya. Dari kertas berbentuk persegi tersebut,jawablah 

pertanyaan dibawah ini. 

5. Memiliki ..... simetri lipat 

6. Dapat menempati bingkainya kembali dengan ..... cara 

 

Dari kegiatan diatas, sebutkan sifat-sifat persegi yang kalian temukan! 

 

 

 

 

 

 

1. Ada berapa sisi pada model 

persegi (gambar 3) yang terbuat 

dari tali rafia? ................ 

2. Ukurlah panjang setiap tali rafia 

dengan penggaris 

Panjang AB = ..... Panjang CD = ..... 

Panjang BC = ..... Panjang AD = ..... 
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V. Luas Persegi 

 
 

 

 

 

Rentangkanlah model persegi (gambar 3) menjadi seperti gambar 

4 dibawah ini. Kemudian ukurlah menggunakan penggaris. 

Perhatikan lantai kelas dibawah kalian. Misalkan bahwa setiap 1 

ubin memiliki ukuran 1 x 1 dan luasnya adalah 1 satuan luas. Jika 

ubin-ubin tersebut disusun seperti pada tabel dibawah ini, isilah 

titik-titik yang ada pada tabel untuk menemukan rumus luas 

persegi. 

3. Panjang tali rafia pada gambar 4 = .......... 

Yang didapat dari ..... + ..... + ..... + ..... 

4. Dari kegiatan pada nomer 1, 2 dan 3, maka keliling persegi pada 

gambar 3 adalah? ...................................................... 

5. Jika kita misalkan panjang tali rafia warna merah adalah s dan 

panjang tali rafia warna biru adalah s. Maka 

Panjang AB = .....  Panjang CD = ..... 

Panjang BC = .....  Panjang AD = ..... 

Keliling persegi = AB + ..... + ..... + ..... 

 =  s   + ..... + ..... + ..... 

 = 4 x ..... 

Jadi, rumus keliling persegi adalah 

 

K =............... 
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Daerah Persegi Sisi (s) Sisi (s) Luas (L) 

 

 

 

 

 

 

..... ..... ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... ..... ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... ..... ..... 

 

 

 

 

 s 

 

 

 

\ 

 

 

 S 

..... ..... ..... 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rumus luas persegi 

adalah  

 

L =............... 
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1. Masalah: Taman Baca Sekolah 

Suatu sekolah di Kabupaten 

Semarang akan membangun 

sebuah taman baca agar semua 

siswa di sekolah tersebut lebih 

tertarik untuk membaca. Taman 

baca yang akan dibuat berbentuk 

persegi dengan ukuran 7 m x 7 m. 

a. Hitunglah keliling taman 

baca tersebut. 

b. Jika disekitar taman tersebut akan ditanami bunga yang berjarak 1 m dari 

tiap tepi taman, berapakah luas yang dipakai untuk menanami bunga? 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Rumus Keliling dan Luas 

Persegi untuk Menyelesaikan Masalah 
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LEMBAR TUGAS SISWA 

1. Masalah: Kolam Ikan 

Samping rumah Bu Nani terdapat sebuah 

kolam ikan yang berbentuk persegi 

dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Bu Nani 

ingin mempercantik kolam ikan tersebut 

dengan menanami bunga disekeliling 

kolam. Bunga akan ditanam dengan jarak 

antar bunga adalah 5 cm. Jika harga satu 

bunga Rp 25.000,00, berapakah biaya 

yang harus dikeluarkan Bu Nani untuk mempercantik kolam ikan miliknya? 

 

2. Masalah: Eternit Rumah 

Pak Suroso ingin merapikan 

rumahnya dengan memasang eternit 

pada tiga ruangan di rumahnya. 

Ruangan yang akan dipasang eternit 

masing-masing memiliki ukuran 3 m 

x 3 m. Jika harga satu eternit 

berukuran 100 cm x 100 cm adalah 

Rp 50.000,00, berapakah biaya yang 

harus dikeluarkan Pak Suroso untuk 

merapikan ketiga ruangannya? 

 

Penyelesaian: 
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KUIS 

1. Masalah: Tepi Figura 

Luas gambar pada figura berukuran 16 cm x 

16 cm yang berbentuk persegi adalah 144 cm
2
. 

Berapakah luas tepi figura yang mengelilingi 

gambar tersebut? 

 

 

 

 

 

2. Masalah: Ring Tinju 

Gambar disamping menunjukkan arena 

tinju yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 6 m. di sekeliling arena tinju 

itu dipasang pelindung berupa 3 utas tali. 

Panjang seluruh tali yang diperlukan 

untuk membuat pelindung arena tinju 

tersebut adalah? 

 

Penyelesaian: 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 1 

Pertemuan 3 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

Keliling dan Luas Persegi. 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi panjang dan persegi. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menanyakan kembali mengenai tugas 

diedmodo untuk menjaga pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah diajarkan. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menyelesaikan permasalahan 

mengenai keliling dan luas persegi panjang dan 

persegi melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan 

guru serta mengaplikasikan keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi yang telah dipelajari sebelumnya 

yakni mengenai keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi panjang dan persegi yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

25 menit 
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5. Setiap kelompok mendapatkan satu Kartu Soal yang 

berisi masalah-masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari mengenai keliling dan luas 

persegi panjang. 

6. Selama diskusi, siswa mengembangkan atau 

menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. 

7. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan Kartu 

Soal sehingga terbangun pengajaran secara 

interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil kerja 

kelompok mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain mengoreksi dan menanggapi 

pemaparan hasil kerja kelompok yang maju. 

3. Guru memberikan penguatan dan koreksi apabila 

terdapat jawaban yang masih kurang tepat. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara 

individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, siswa diminta 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

2. Guru memberikan penguatan konsep mengenai 

keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

materi mengenai keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi. 

5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

5 menit 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Kartu Soal. 
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I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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KARTU SOAL 

1. Masalah: Pagar Lapangan 

Sebuah lapangan sepakbola yang 

berukuran 100 m x 50 m akan dipasangi 

pagar. Di sekeliling lapangan terdapat 

jalan selebar 5 m yang biasa digunakan 

warga untuk lari pagi. Jika pagar akan 

dipasang mengelilingi jalan tersebut, 

berapakah biaya yang diperlukan untuk 

pemasangan pagar tersebut jika biaya 

pemasangan pagar sebesar Rp 110.000,00 per meter. 

 

2. Masalah: Pembuatan Tahu 

Bu Sumiyah merupakan pengusaha tahu 

rumahan. Beliau memiliki 10 cetakan tahu 

yang berbentuk persegi dengan ukuran 60 

cm x 60 cm. Tahu yang diproduksi Bu 

Sumiyah berukuran 15 cm x 15 cm. Berapa 

banyakkah tahu yang diproduksi Bu 

Sumiyah dalam satu kali proses pembuatan? 

 

 

3. Masalah: Rumput Kolam 

Pak Sapto memiliki sebuah kolam 

renang di halaman belakang 

rumahnya. Beliau ingin menanami 

sekeliling kolam yang berukuran 12 m 

x 8 m dengan rumput. Jika sekeliling 

kolam terdapat jalan dengan lebar 1,5 

m dan luas halaman belakang Pak 

Sapto adalah 360 m
2
, maka berapakah 

luas halaman belakang Pak Sapto yang 

dapat ditanami rumput? 

 

4. Masalah: Atap Rumah 

Pak Burhan akan memasang genteng baru untuk 

atap rumahnya yang berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 6 m dan lebar 3 m. Pak Burhan 

menggunakan genteng berukuran 30 cm x 30 cm. 
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Berapa banyaknya genteng yang diperlukan Pak Burhan untuk dipasang di atap 

rumahnya? 

  

5. Masalah: Rangka Keranjang 

Seorang pengrajin keranjang dapat membuat 10 kerangka keranjang berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm. Jika dengan kawat 

yang sama akan dibuat sebuah kerangka keranjang berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 45 cm, maka banyak kerangka keranjang berbentuk persegi yang 

dibuat adalah? 

 

Penyelesaian: 
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KUIS 

1. Masalah: Lantai Dapur 

Sebuah dapur berbentuk persegi panjang 

berukuran 5 m x 4 m. Jika lantai dapur 

ituu akan dipasangi keramik yang 

berukuran 25 cm x 25 cm, berapa keping 

keramik yang diperlukan untuk menutup 

seluruh lantai dapur?. 

 

 

2. Masalah: Pagar Kebun 

Pak Karni memiliki kebun yang dipasangi pagar seperti gambar dibawh ini. 

 
Hitunglah berapa keliling dari pagar Pak Karni! 

 

Penyelesaian: 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi panjang. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi panjang melalui kegiatan diskusi 

dengan bimbingan guru serta mengaplikasikan 

keliling dan luas persegi panjang dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yakni mengenai garis dan sudut. 

2. Guru menanyakan kepada siswa keterkaitan materi 

garis dan sudut dengan materi keliling dan luas 

persegi panjang yang akan dipelajari. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

yang berisi masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari kepada setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok mendapatkan satu Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) yang akan menjadi panduan siswa 

dalam berdiskusi. Melalui pertanyaan-pertanyaan 

20 menit 
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yang terdapat dalam Lembar Diskusi Siswa, siswa 

diarahkan untuk menemukan konsep rumus keliling 

dan luas persegi panjang. 

7. Selama diskusi, siswa mengembangkan atau 

menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. 

8. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan Lembar Diskusi Siswa sehingga 

terbangun pengajaran secara interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain menanggapi pemaparan hasil 

diskusi kelompok yang maju. 

3. Guru memandu jalannya diskusi agar pembahasan 

tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. 

4. Setelah selesai pemaparan, siswa dipandu dengan 

serangkaian pertanyaan dari guru menyimpulkan 

konsep mengenai keliling dan luas persegi panjang. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta dua 

orang siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawaban mereka. 

4. Guru memberikan kesempatan siswa yang lain 

untuk bertanya jika terdapat kesalahan atau mereka 

belum memahami jawaban yang ditulis oleh siswa 

yang maju. 

5. Guru memberikan penguatan konsep keliling dan 

luas persegi panjang dari hasil jawaban siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

4. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa untuk 

10 menit 
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dikerjakan di rumah. 

5. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas persegi. 

6. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE kelas matematika VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Diskusi Siswa, 

Lembar Tugas Siswa. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi. 

5 menit 
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3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi melalui kegiatan diskusi dengan 

bimbingan guru serta mengaplikasikan keliling dan 

luas persegi dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

6. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan Lembar 

Tugas Siswa yang menjadi pekerjaan rumah mereka 

dan menanyakan kembali mengenai tugas tersebut 

untuk menjaga pemahaman siswa mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yakni mengenai garis dan sudut. 

2. Guru menanyakan kepada siswa keterkaitan materi 

garis dan sudut dengan materi keliling dan luas 

persegi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

yang berisi masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari kepada setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok mendapatkan satu Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) yang akan menjadi panduan siswa 

dalam berdiskusi. Melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam Lembar Diskusi Siswa, siswa 

diarahkan untuk menemukan konsep rumus keliling 

dan luas persegi. 

20 menit 
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7. Selama diskusi, siswa mengembangkan atau 

menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. 

8. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan Lembar Diskusi Siswa sehingga 

terbangun pengajaran secara interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain menanggapi pemaparan hasil 

diskusi kelompok yang maju. 

3. Guru memandu jalannya diskusi agar pembahasan 

tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. 

4. Setelah selesai pemaparan, siswa dipandu dengan 

serangkaian pertanyaan dari guru menyimpulkan 

konsep mengenai keliling dan luas persegi. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta dua 

orang siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawaban mereka. 

4. Guru memberikan kesempatan siswa yang lain 

untuk bertanya jika terdapat kesalahan atau mereka 

belum memahami jawaban yang ditulis oleh siswa 

yang maju. 

5. Guru memberikan penguatan konsep keliling dan 

luas persegi dari hasil jawaban siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

4. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

5. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

materi-materi yang sudah mereka terima yaitu 

10 menit 
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keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

6. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Diskusi Siswa, 

Lembar Tugas Siswa. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan 3 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran CORE pendekatan realistik, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

Keliling dan Luas Persegi. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 
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Model Pembelajaran : CORE. 

Pendekatan : Realistik. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal 1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi panjang dan persegi. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menyelesaikan permasalahan 

mengenai keliling dan luas persegi panjang dan 

persegi melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan 

guru serta mengaplikasikan keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

6. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan Lembar 

Tugas Siswa yang menjadi pekerjaan rumah mereka 

dan menanyakan kembali mengenai tugas tersebut 

untuk menjaga pemahaman siswa mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 

Tahap 1 Connecting 

1. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi untuk 

mengecek materi yang telah dipelajari sebelumnya 

yakni mengenai keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Inti Tahap 2 Organizing 

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok 

dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan 

kelompok mereka masing-masing. 

3. Guru menanyakan mengenai benda-benda apa saja 

yang berbentuk persegi panjang dan persegi yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru mengajukan masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari. 

25 menit 
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5. Setiap kelompok mendapatkan satu Kartu Soal yang 

berisi masalah-masalah yang berangkat dari 

kehidupan sehari-hari mengenai keliling dan luas 

persegi panjang. 

6. Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan Kartu 

Soal sehingga terbangun pengajaran secara 

interaktif. 

 

Tahap 3 Reflecting 

1. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil kerja 

kelompok mereka di depan kelas. 

2. Kelompok yang lain mengoreksi dan menanggapi 

pemaparan hasil kerja kelompok yang maju. 

3. Guru memberikan penguatan dan koreksi apabila 

terdapat jawaban yang masih kurang tepat. 

 

Tahap 4 Extending 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

mereka masing-masing. 

2. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara 

individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai mengerjakan, siswa diminta 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

2. Guru memberikan penguatan konsep mengenai 

keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

materi mengenai keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi. 

5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

5 menit 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Kartu Soal. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Kuis. 
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    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran ekspositori, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Ekspositori. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal Tahap 1 Preparation 

1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

10 menit 



476 
 

 
 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi panjang. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi panjang serta mampu mengaplikasikan 

keliling dan luas persegi panjang dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

6. Guru memberikan apersepsi untuk mengecek materi 

prasyarat yang telah dipelajari sebelumnya yakni 

mengenai garis dan sudut. 

Inti Tahap 2 Presentation 

1. Guru menjelaskan dengan memberikan serangkaian 

pertanyaan untuk membimbing siswa menemukan 

konsep materi keliling dan luas persegi panjang. 

2. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang. 

 

Tahap 3 Correlation 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal di papan 

tulis untuk dikerjakan oleh siswa. 

2. Guru berkeliling untuk membantu siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan contoh 

soal tersebut. 

3. Guru meminta beberapa siswa untuk maju dan 

menuliskan serta menjelaskan jawaban mereka di 

papan tulis. 

4. Guru bersama-sama dengan siswa yang lain 

mengoreksi pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

5. Guru mempersilahkan siswa yang mempunyai 

penyelesaian yang berbeda untuk menuliskan dan 

menjelaskan jawaban mereka di papan tulis. 

6. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

mengenai materi keliling dan luas persegi panjang 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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dari jawaban-jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

 

Tahap 4 Generalization 

1. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru melalui serangkaian pertanyaan 

menyimpulkan bersama siswa mengenai materi 

keliling dan luas persegi panjang yang telah 

dipelajari. 

 

Tahap 5 Application 

1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Siswa mengerjakan kuis dan guru berkeliling untuk 

mengawasi siswa mengerjakan kuis. 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban 

mereka. 

4. Guru bertanya kembali kepada siswa terkait materi 

yang masih belum dipahami siswa. 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang. 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

3. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas persegi. 

5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

10 menit 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Tugas Siswa. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran ekspositori, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

2. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Ekspositori. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal Tahap 1 Preparation 

1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi. 

10 menit 
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3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi serta mampu mengaplikasikan keliling 

dan luas persegi dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

6. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan Lembar 

Tugas Siswa yang menjadi pekerjaan rumah mereka 

dan menanyakan kembali mengenai tugas tersebut 

untuk menjaga pemahaman siswa mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

7. Guru memberikan apersepsi untuk mengecek materi 

prasyarat yang telah dipelajari sebelumnya yakni 

mengenai garis dan sudut. 

Inti Tahap 2 Presentation 

1. Guru menjelaskan dengan memberikan serangkaian 

pertanyaan untuk membimbing siswa menemukan 

konsep materi keliling dan luas persegi. 

2. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang. 

 

Tahap 3 Correlation 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal di papan 

tulis untuk dikerjakan oleh siswa. 

2. Guru berkeliling untuk membantu siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan contoh 

soal tersebut. 

3. Guru meminta beberapa siswa untuk maju dan 

menuliskan serta menjelaskan jawaban mereka di 

papan tulis. 

4. Guru bersama-sama dengan siswa yang lain 

mengoreksi pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

5. Guru mempersilahkan siswa yang mempunyai 

penyelesaian yang berbeda untuk menuliskan dan 

menjelaskan jawaban mereka di papan tulis. 

6. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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mengenai materi keliling dan luas persegi panjang 

dari jawaban-jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

 

Tahap 4 Generalization 

1. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru melalui serangkaian pertanyaan 

menyimpulkan bersama siswa mengenai materi 

keliling dan luas persegi yang telah dipelajari. 

 

Tahap 5 Application 

1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Siswa mengerjakan kuis dan guru berkeliling untuk 

mengawasi siswa mengerjakan kuis. 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban 

mereka. 

4. Guru bertanya kembali kepada siswa terkait materi 

yang masih belum dipahami siswa. 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi. 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

3. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi. 

5. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

10 menit 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Lembar Tugas Siswa. 

 

I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 3 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran ekspositori, diharapkan siswa mampu: 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi 

panjang. 

4. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi 

panjang. 

5. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan keliling persegi. 

6. Memecahkan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Keliling dan Luas Persegi Panjang. 

Keliling dan Luas Persegi. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 
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Model Pembelajaran : Ekspositori. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Awal Tahap 1 Preparation 

1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dan menyampaikan 

apa yang akan dibahas yaitu keliling dan luas 

persegi. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta 

salah seorang siswa untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu menentukan rumus keliling dan 

luas persegi serta mampu mengaplikasikan keliling 

dan luas persegi dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari. 

5. Guru memberikan motivasi sekaligus menstimulus 

rasa ingin tahu siswa dengan memberikan informasi 

mengenai pentingnya materi ini dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih 

tertarik mengikuti pelajaran. 

6. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan Lembar 

Tugas Siswa yang menjadi pekerjaan rumah mereka 

dan menanyakan kembali mengenai tugas tersebut 

untuk menjaga pemahaman siswa mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

7. Guru memberikan apersepsi untuk mengecek materi 

yang telah dipelajari sebelumnya yakni mengenai 

keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

10 menit 

Inti Tahap 2 Presentation 

1. Guru menjelaskan kembali mengenai materi keliling 

dan luas persegi panjang dan persegi. 

2. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

 

Tahap 3 Correlation 

1. Guru memberikan Kartu Soal untuk dikerjakan oleh 

siswa. 

2. Guru berkeliling untuk membantu siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan asalah 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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pada kartu soal tersebut. 

3. Guru meminta beberapa siswa untuk maju dan 

menuliskan serta menjelaskan jawaban mereka di 

papan tulis. 

4. Guru bersama-sama dengan siswa yang lain 

mengoreksi pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

5. Guru mempersilahkan siswa yang mempunyai 

penyelesaian yang berbeda untuk menuliskan dan 

menjelaskan jawaban mereka di papan tulis. 

6. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

mengenai materi keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi dari jawaban-jawaban siswa yang ada di 

papan tulis. 

 

Tahap 4 Generalization 

1. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan mengenai 

materi keliling dan luas persegi yang telah 

dipelajari. 

 

Tahap 5 Application 

1. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

2. Siswa mengerjakan kuis dan guru berkeliling untuk 

mengawasi siswa mengerjakan kuis. 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban 

mereka. 

4. Guru bertanya kembali kepada siswa terkait materi 

yang masih belum dipahami siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa merefleksi kembali mengenai 

materi keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi. 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan 

kelas. 

10 menit 

 

H. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber belajar : Buku paket dan buku BSE matematika kelas VII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, penggaris, Kartu Soal. 
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I. Penilaian 

Tes hasil belajar : Kuis. 

 

    Ungaran,      April 2015 

Guru Matematika    Peneliti 

 

 

 

Titik Budi Murwati, S.Pd.    Andy Rosadi 

NIP. 196503291987032004    NIM. 4101411141 

 
 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL PRE-TEST LITERASI MATEMATIKA 

  

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Segiempat 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Jumlah Soal : 8 

 

Kompe

tensi 

Dasar 

Konten 

(Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi) 

Konteks 

Proses 

Indikator 

Soal 
Level 

Aspek 

yang 

dinilai 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Alokasi 

Waktu 
Kategori

sasi 
Deskripsi 

6.3 

Menghi

tung 

keliling 

dan 

luas 

bangun 

segiem

pat 

serta 

mengg

unakan

nya 

dalam 

Ruang dan 

Bentuk 

(Persegi dan 

Persegi 

Panjang) 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Pribadi 

Biaya 

Pemasan

gan 

Pagar 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi panjang 

dari permasalahan 

yang diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

keliling persegi 

panjang (devising 

strategies, 

communication, using 

symbolic) 

Diberikan 

ilustrasi 

sesorang 

yang ingin 

memagari 

halaman 

rumahnya 

Siswa 

diminta 

menghitun

g biaya 

pemasanga

n pagar 

jika 

2 Literasi 

Matem

atika 

Uraian 1 8 menit 

4
8
5
 

 L
a
m

p
ira

n
 2

9
 



 
 

 
 

pemeca

han 

masala

h 

 

Employin

g 

 

 

Interpreti

ng 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

diketahui 

ukuran dan 

biaya 

pemasanga

n per 

meter 

Sosial 

Tepi 

Figura 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi (devising 

strategies, 

communication, using 

Diberikan 

ilustrasi 

suatu 

gambar 

figura 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas tepi 

figura jika 

diketahui 

luas 

daerah 

1 2 6 menit 

4
8
6
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

Employin

g 

 

 

Interpreti

ng 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

foto dan 

ukuran 

figura 

Pekerja

an 

Penana

man 

Pohon 

taman 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

taman 

yang akan 

ditanami 

pohon 

disekelilin

gnya 

Siswa 

3 3 9 menit 

4
8
7
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Employin

g 

 

 

 

Interpreti

ng 

keliling persegi 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

diminta 

menghitun

g 

banyaknya 

pohon 

yang 

ditanam 

jika 

diketahui 

ukuran dan 

jarak 

pemasanga

n antar 

pohon 

Pekerja

an 

Pembuat

an Jalan 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi panjang 

dari permasalahan 

yang diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

gambar 

model 

jalan 

Siswa 

3 4 9 menit 

4
8
8
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employin

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreti

ng 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

diminta 

menghitun

g luas 

tanah yang 

dipakai 

untuk 

pembuatan 

model 

jalan 

tersebut 

jika 

diketahui 

ukuran 

tanah 

keseluruha

n dan lebar 

jalan yang 

aan dibuat 

4
8
9
 

  



 
 

 
 

(mathematizing, 

representation) 

Ilmiah 

Desain 

Ubin 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employin

g 

 

 

Interpreti

ng 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dan 

persegi panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi dan 

persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

Diberikan 

ilustrasi 

desain 

motif ubin 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas 

daerah 

pada salah 

satu motif 

ubin jika 

diketahui 

ukuran 

keseluruha

n, 

perbandin

gan 

masing-

masing 

motif ubin 

dan luas 

salah satu 

motif ubin 

4 5 10 

menit 

4
9
0
 

  



 
 

 
 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan persegi 

panjang serta cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

Pekerja

an 

Penana

man 

Bunga 

Taman 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employin

g 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi (devising 

strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

Diberikan 

ilustrasi 

model 

sebuah 

taman 

yang akan 

ditanami 

bunga 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas 

taman 

yang dapat 

ditanami 

bunga jika 

diketahui 

ukuran 

4 6 10 

menit 

4
9
1
 

  



 
 

 
 

 

 

 

Interpreti

ng 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

keseluruha

n taman 

dan 

terdapat 

sebuah 

kolam 

Pekerja

an 

Pengeca

tan 

Dinding 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employin

g 

 

 

Interpreti

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi dan 

persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

Diberikan 

ilustrasi 

seseorang 

yang akan 

mengecat 

dinding 

salah satu 

ruangan di 

rumahnya 

Siswa 

diminta 

menghitun

g 

banyaknya 

kaleng cat 

5 7 11 

menit 

4
9
2
 

  



 
 

 
 

ng dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan persegi 

panjang serta cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

yang harus 

digunakan 

jika 

diketahui 

ukuran 

ruangan 

dan ukuran 

benda-

benda di 

ruangan 

tersebut 

Sosial 

Konser 

Musik 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employin

- Menggambar ilustrasi 

model persegi panjang 

dari permasalahan 

yang diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

konser 

Siswa 

diminta 

memberik

an 

argumen 

tentang 

berapa 

banyak 

pengunjun

g konser 

jika 

diketahui 

ukuran 

6 8 12 

menit 

4
9
3
 

  



 
 

 
 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreti

ng 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

lapangan 

tempat 

konser 

4
9
4
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Lampiran 30 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 3 UNGARAN 

Jl. Patimura 1A Ungaran Telp. (024) 6921405 

 

 

SOAL PRE-TEST LITERASI MATEMATIKA 

MATERI SEGIEMPAT (PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah yang jelas. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa gambar 

jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah. 

 

SOAL 

1. Masalah: Pagar Rumah 

Halaman rumah Pak Kardi berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 80 

meter dan lebar 50 meter. Di sekeliling 

halaman itu, akan dipasang pagar 

dengan biaya Rp 125.000,00 per meter. 

Berapakah biaya yang diperlukan Pak 

Kardi untuk pemasangan pagar 

tersebut? 

 

 

 

2. Masalah: Figura 

Luas gambar pada figura berukuran 15 cm x 15 cm yang 

berbentuk persegi adalah 144 cm
2
. Berapakah luas tepi 

figura yang mengelilingi gambar tersebut? 
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3. Masalah: Pohon Taman 

Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon 

cemara dengan jarak antar pohon adalah 5 meter. Jika sisi taman itu 30 meter, 

maka berapa banyak pohon cemara di sekeliling taman itu? 

 

4. Masalah: Jalan 

Gambar berikut merupakan model tanah yang di tengah-tengahnya dibuat jalan 

dengan posisi silang. Lebar dari jalan yang dibuat adalah 2 m. Jika tanah 

tersebut berukuran 10 m x 6 m, berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Masalah: Ubin 

Gambar berikut merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk persegi dengan 

panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah persegi kecil yang 

memiliki luas 25 cm
2
 dan 4 persegi panjang yang panjangnya 2 kali panjang 

sisi persegi kecil. Berapakah luas daerah A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Masalah: Taman 

Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang terbentuk dari dua buah 

persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah dalam taman yang dapat ditanami 

bunga sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah kolam ikan. Berapakah luas 

tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

15 cm 

10 cm 

5 cm 

10 cm 

2 m 

2 m 

10 m 

6 m 
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7. Masalah: Cat 

Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. Lantai 

ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 dan tinggi ruangannya 3 

m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut terdapat satu jendela berbentuk 

persegi dengan panjang sisinya 1 m dan satu pintu berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 2 m dan lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat 

yang berisi 1 kg yang dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 6 m
2
. 

Berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk mengecat 

seluruh dinding ruangannya? 

 

8. Masalah: Konser Musik 

Pada sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 m 

dan lebar 50 m akan diadakan konser musik. Tiket yang disediakan terjual 

habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Berikan alasan dengan memberikan asumsi 

berapa banyak orang tiap 1 m
2
? 
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Lampiran 31 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRE-TEST 

SOAL TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

  

No Kunci Jawaban 

Kompetensi 

Proses dalam 

PISA 

Skor Total 

1 Diketahui : Pak Kardi ingin memasang pagar 

halaman rumahnya yang berbentuk 

persegi panjang 

Panjang halaman = 80 m dan lebar 

halaman = 50 m 

Biaya pagar = Rp. 125.000,00 per meter 

Ditanya : Berapa biaya yang diperlukan Pak 

Kardi untuk pemasangan pagar 

tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang halaman = p 

Lebar halaman = l 

 

Keliling halaman rumah = keliling persegi panjang 

Keliling halaman rumah = 2 x (p + l) 

  = 2 x (80 + 50) 

  = 2 x 130 

  = 260 

Jadi, keliling halaman rumah = 260 m 

 

Biaya pagar = Rp. 125.000,00 per meter 

Biaya pemasangan pagar = 260 x 125.000,00 

  = 32.500.000 

 

Jadi, biaya yang diperlukan Pak Kardi untuk 

pemasangan pagar adalah Rp. 32.500.000,00. 
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2 Diketahui : Sebuah figura berukuran 15 cm x 15 cm 

Luas gambar pada figura = 144 cm
2
 

Ditanya : Berapa luas tepi figura yang 

mengelilingi gambar tersebut? 

Jawab : 
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Panjang sisi figura = s 

 

Luas figura = luas persegi 

Luas figura = s x s 

 = 15 x 15 

 = 225 

Jadi, luas figura adalah 225 cm
2
 

 

Luas tepi figura =  luas figura – luas gambar pada 

figura 

 = 225 – 144 

 = 81 

 

Jadi, luas tepi figura yang mengelilingi gambar 

tersebut adalah 81 cm
2
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3 Diketahui : Sebuah taman berbentuk persegi 

Panjang sisi taman = 30 m 

Sekeliling taman akan ditanami pohon 

cemara dengan jarak antar pohon = 5 m 

Ditanya : Berapa banyak pohon cemara di 

sekeliling taman tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi taman = s 

 

Keliling taman = keliling persegi 

Keliling taman = 4 x s 

 = 4 x 30 

 = 120 

Jadi, keliling taman adalah 120 m 
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Jarak antar pohon = 5 m 

Banyak pohon cemara = 
              

                 
 

  = 
   

 
 

  = 24 

 

Jadi, banyaknya pohon cemara disekeliling taman 

tersebut adalah 24 buah. 
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4 Diketahui : Tanah yang di tengah-tengahnya dibuat 

jalan posisi silang 

Lebar jalan = 2 m 

Tanah berukuran 10 m x 6 m 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah yang dibuat jalan? 

Jawab : 

Tanah yang ditengah-tengahnya dibuat jalan posisi 

silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang bangun I = p1 

Panjang bangun II = p2 

Panjang bangun III = p3 

Lebar jalan = l 

 

Luas bangun I = luas persegi panjang 

Panjang bangun 1 = 
                         

 
 

 = 
    

 
 

 = 
 

 
 

 = 4 

Lebar bangun I = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun I = p1 x l 

 = 4 x 2 

 = 8 
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Jadi, luas bangun I adalah 8 m
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi panjang 

Panjang bangun II = lebar tanah = 6 m 

Lebar bangun II = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun II = p2 x l 

 = 6 x 2 

 = 12 

Jadi, luas bangun II adalah 12 m
2
 

 

Luas bangun III = luas persegi panjang 

Panjang bangun III = 
                         

 
 

 = 
    

 
 

 = 
 

 
 

 = 4 

Lebar bangun III = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun III = p3 x l 

 = 4 x 2 

 = 8 

Jadi, luas bangun III adalah 8 m
2
 

 

Luas jalan = luas bangun I + luas bangun II + luas 

bangun III 

 = 8 + 12 + 8 

 = 28 

 

Jadi, luas tanah yang dibuat jalan adalah 28 m
2
. 
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5 Diketahui : Desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang = 20 cm 

Motif terdiri dari persegi dan persegi 

panjang 

Luas motif persegi = 25 cm
2
 

Panjang motif persegi panjang = 2 x 

panjang sisi motif persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas daerah A? 

Jawab : 

Desain ubin yang terdiri dari persegi dan persegi 
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panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi ubin = s1 

Panjang motif ubin persegi = s2 

Panjang motif ubin persegi panjang = p 

Lebar motif ubin persegi panjang = l 

 

Luas ubin = luas persegi 

Luas ubin = s x s 

 = 20 x 20 

 = 400 

Jadi, luas ubin adalah 400 cm
2
 

 

Luas motif persegi = luas persegi = 25 cm
2
 

Luas motif persegi = 25 

s x s = 25 

s
2
 = 25 

s = √ 5 

s = 5 

Jadi, panjang sisi motif persegi adalah 5 cm 

 

Luas motif persegi panjang = luas persegi panjang 

Lebar persegi panjang = panjang sisi persegi = 5 cm 

Panjang persegi panjang = 2 x panjang sisi persegi 

  = 2 x 5 

  = 10 

Luas motif persegi panjang = p x l 

  = 10 x 5 

  = 50 

Jadi, luas motif persegi panjang adalah 50 cm
2
 

 

Luas daerah A = luas ubin – (2 x luas motif 

persegi) – (4 x luas motif persegi 

panjang) 

 = 400 – (2 x 25) – (4 x 50) 

 = 400 – 50 – 200 

 = 150 
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Jadi, luas daerah A adalah 150 cm
2
 

 

Representation 

 

1 

6 Diketahui : Model sebuah taman yang terbentuk 

dari dua buah persegi 

Daerah yang diarsir adalah tanah dalam 

taman yang dapat ditanami bunga 

Daerah yang tidak diarsir adalah kolam 

ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah dalam taman yang 

dapat ditanami bunga? 

Jawab : 

Model sebuah taman terbentuk dari dua buah 

persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi persegi besar = s1 

Panjang sisi persegi besar = s2 

Panjang bangun III = p 

Lebar bangun III = l 

 

Luas bangun I = luas persegi 

Luas bangun I = s x s 

 = 15 x 15 

 = 225 

Jadi, luas bangun I adalah 225 cm
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi 

Luas bangun II = s x s 

 = 10 x 10 
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 = 100 

Jadi, luas bangun II adalah 100 cm
2
 

 

Panjang bangun III = panjang sisi bangun II – 5 

 = 10 – 5 

 = 5 

Lebar bangun III = panjang sisi bangun I – 10 

 = 15 – 10 

 = 5 

Luas bangun III = p x l 

 = 5 x 5 

 = 25 

Jadi, luas bangun III adalah 25 cm
2
 

 

Luas tanah yang ditanami bunga = luas bangun I + 

luas bangun II – 

luas bangun III 

 = 225 + 100 – 25 

 = 300 

 

Jadi, luas tanah dalam taman yang dapat ditanami 

bunga adalah 300 cm
2
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7 Diketahui : Pak Herman ingin mengecat dinding 

salah satu ruangan rumahnya 

Lantai ruangan berbentuk persegi 

dengan luas = 9 m
2
 

Tinggi ruangan = 3 m 

Salah satu sisi dinding ruangan terdapat 

satu jendela dan satu pintu 

Jendela berbentuk persegi dengan 

panjang sisi = 1 m 

Pintu berbentuk persegi panjang dengan 

panjang = 2 m dan lebar = 1 m 

Satu kaleng cat berisi 1 kg dapat 

digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Ditanya : Berapa banyak kaleng cat yang 

dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya? 

Jawab : 

Panjang sisi lantai ruangan = s1 

Panjang diding = p1 

Lebar dinding = l1 

Panjang sisi jendela = s2 

Panjang pintu = p2 

Lebar pintu = l2 
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Luas lantai ruangan = luas persegi 

Luas lantai ruangan = 9 

s1 x s1 = 9 

s1
2
 = 9 

s1 = √  

s1 = 3 

Jadi, panjang sisi lantai ruangan adalah 3 m 

 

Panjang dinding = tinggi ruangan = 3 m 

Lebar dinding = panjang sisi lantai ruangan = 3 m 

Luas dinding = p1 x l1 

 = 3 x 3 

 = 9 

Luas dinding ruangan = 4 x luas dinding 

  = 4 x 9 

  = 36 

Jadi, luas dinding ruangan adalah 36 m
2
 

 

Luas jendela = luas persegi 

Luas jendela = s2 x s2 

 = 1 x 1 

 = 1 

Jadi, luas jendela dalam ruangan adalah 1 m
2
 

 

Luas pintu = luas persegi panjang 

Luas pintu = p2 x l2 

 = 2 x 1 

 = 2 

Jadi, luas pintu dalam ruangan adalah 2 m
2
 

 

Luas dinding yang akan dicat = luas dinding 

ruangan – luas 

jendela – luas pintu 

 = 36 – 1 – 2 

 = 33 

Jadi, luas dinding yang akan dicat adalah 33 m
2
 

 

1 kg cat dapat digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Banyaknya cat yang diperlukan = 
  

 
 = 5,5 

 

Karena satu kaleng cat berisi 1 kg maka banyaknya 

kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya adalah 6 
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kaleng. 

8 Diketahui : Pada sebuah lapangan berbentuk 

persegi panjang akan diadakan konser 

musik 

Panjang lapangan = 100 m 

Lebar lapangan = 50 m 

Tiket konser terjual habis bahkan 

banyak fans yang berdiri 

Ditanya : Berapa kira-kira banyaknya pengunjung 

konser tersebut, berikan alasanmu? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang lapangan = p 

Lebar lapangan = l 

 

Luas lapangan = luas persegi panjang 

Luas lapangan = p x l 

 = 100 x 50 

 = 5000 

Jadi, luas lapangan tersebut adalah 5000 m
2
 

 

Untuk 1 m
2
 dari setiap luas lapangan tidak mungkin 

hanya bisa ditempati oleh satu orang atau bahkan 

ditempati oleh 10 orang. Kira-kira untuk 1 m
2
 

memungkinkan untuk dapat ditempati oleh sekitar 4 

orang sehingga banyaknya pengunjung konser = 4 x 

5000 = 20.000 

 

Jadi, kira-kira banyak pengunjung konser tersebut 

adalah 20.000 orang. 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

 

 

Representation 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

20 

Skor total 120 

 

      
           

          
      

100 m 

50 m 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL POST-TEST LITERASI MATEMATIKA 

  

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Segiempat 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Jumlah Soal : 8 

 

Komp

etensi 

Dasar 

Konten 

(Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi) 

Konteks 

Proses 

Indikator 

Soal 
Level 

Aspek 

yang 

dinilai 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Alokasi 

Waktu 
Kategori

sasi 
Deskripsi 

6.3 

Mengh

itung 

keliling 

dan 

luas 

bangun 

segiem

pat 

serta 

mengg

unakan

nya 

dalam 

Ruang dan 

Bentuk 

(Persegi dan 

Persegi 

Panjang) 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Sosial 

Tepi 

Figura 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi (devising 

strategies, 

communication, using 

Diberikan 

ilustrasi 

suatu 

gambar 

figura 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas tepi 

figura jika 

diketahui 

luas 

daerah 

foto dan 

1 Literasi 

Matem

atika 

Uraian 1 6 menit 

5
0
7
 

 L
a
m

p
ira

n
 3

2
 



 
 

 
 

pemeca

han 

masala

h 

 

 

Employi

ng 

 

 

 

Interpret

ing 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

ukuran 

figura 

Pribadi 

Biaya 

Pemasan

gan 

Pagar 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi 

panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

Diberikan 

ilustrasi 

sesorang 

yang ingin 

memagari 

halaman 

rumahnya 

Siswa 

diminta 

menghitun

2 2 8 menit 

5
0
8
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

 

Interpret

ing 

keliling persegi 

panjang (devising 

strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

g biaya 

pemasang

an pagar 

jika 

diketahui 

ukuran 

dan biaya 

pemasang

an per 

meter 

Pekerjaa

n 

Penanam

an Pohon 

taman 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

taman 

yang akan 

ditanami 

pohon 

disekelilin

3 3 9 menit 

5
0
9
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

 

 

Interpret

ing 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

keliling persegi 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

gnya 

Siswa 

diminta 

menghitun

g 

banyakny

a pohon 

yang 

ditanam 

jika 

diketahui 

ukuran 

dan jarak 

pemasang

an antar 

pohon 

Pekerjaa

n 

Pembuat

an Jalan 

Formulat

ing 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi 

panjang dari 

permasalahan yang 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

gambar 

model 

3 4 9 menit 

5
1
0
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpret

ing 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

jalan 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas 

tanah 

yang 

dipakai 

untuk 

pembuata

n model 

jalan 

tersebut 

jika 

diketahui 

ukuran 

tanah 

keseluruh

an dan 

lebar jalan 

yang aan 

dibuat 

5
1
1
 

  



 
 

 
 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

Ilmiah 

Desain 

Ubin 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dan 

persegi panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi dan 

persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

Diberikan 

ilustrasi 

desain 

motif ubin 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas 

daerah 

pada salah 

satu motif 

ubin jika 

diketahui 

ukuran 

keseluruh

an, 

perbandin

gan 

masing-

masing 

motif ubin 

dan luas 

4 5 10 

menit 

5
1
2
 

  



 
 

 
 

 

Interpret

ing 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan persegi 

panjang serta cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

salah satu 

motif ubin 

Pekerjaa

n 

Pengecat

an 

Dinding 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

 

 

Interpret

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi dan 

persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

Diberikan 

ilustrasi 

seseorang 

yang akan 

mengecat 

dinding 

salah satu 

ruangan di 

rumahnya 

Siswa 

diminta 

menghitun

g 

banyakny

a kaleng 

5 6 11 

menit 

5
1
3
 

  



 
 

 
 

ing dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan persegi 

panjang serta cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

cat yang 

harus 

digunakan 

jika 

diketahui 

ukuran 

ruangan 

dan 

ukuran 

benda-

benda di 

ruangan 

tersebut 

Pekerjaa

n 

Penanam

an Bunga 

Taman 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

luas persegi (devising 

strategies, 

communication, using 

symbolic) 

Diberikan 

ilustrasi 

model 

sebuah 

taman 

yang akan 

ditanami 

bunga 

Siswa 

diminta 

menghitun

g luas 

taman 

yang 

dapat 

4 7 10 

menit 

5
1
4
 

  



 
 

 
 

 

Employi

ng 

 

 

 

Interpret

ing 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi luas 

persegi dan cara 

pemecahan masalah 

(mathematizing, 

representation) 

ditanami 

bunga jika 

diketahui 

ukuran 

keseluruh

an taman 

dan 

terdapat 

sebuah 

kolam 

Sosial 

Konser 

Musik 

Formulat

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model persegi 

panjang dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing, using 

mathematical tools) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

Diberikan 

ilustrasi 

sebuah 

konser 

Siswa 

diminta 

memberik

an 

argumen 

tentang 

berapa 

6 8 12 

menit 

5
1
5
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Employi

ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpret

ing 

luas persegi panjang 

(devising strategies, 

communication, using 

symbolic) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi keliling 

persegi panjang dan 

cara pemecahan 

masalah 

(mathematizing, 

representation) 

banyak 

pengunjun

g konser 

jika 

diketahui 

ukuran 

lapangan 

tempat 

konser 

5
1
6
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Lampiran 33 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 3 UNGARAN 

Jl. Patimura 1A Ungaran Telp. (024) 6921405 

 

 

SOAL POST-TEST LITERASI MATEMATIKA 

MATERI SEGIEMPAT (PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelas/Semester : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah yang jelas. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa gambar 

jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah. 

 

SOAL 

1. Masalah: Figura 

Figura berukuran 17 cm x 17 cm memiliki tempat untuk 

meletakkan foto yang berbentuk persegi dengan luas 169 

cm
2
. Berapakah luas tepi figura yang mengelilingi tempat 

foto tersebut? 

 

 

 

 

2. Masalah: Pagar Rumah 

Halaman rumah Pak Kardi berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 60 m dan 

lebar 30 m. Di sekeliling halaman 

tersebut, akan dipasang pagar dengan 

biaya Rp 150.000,00 per meter. 

Berapakah biaya yang diperlukan Pak 

Kardi untuk pemasangan pagar tersebut? 
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3. Masalah: Pohon Taman 

Di sekeliling taman yang berbentuk 

persegi ditanami pohon cemara dengan 

jarak antar pohonnya adalah 4 meter. 

Jika sisi taman itu 24 meter, maka 

berapa banyak pohon cemara di 

sekeliling taman itu? 

 

 

 

 

 

4. Masalah: Jalan 

Gambar dibawah ini merupakan model jalan yang dibuat di tengah-tengah 

sebidang tanah yang berukuran 8 m x 6 m. Jalan yang dibuat memiliki lebar 2 

m. Berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Masalah: Ubin 

Gambar dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk persegi 

dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah persegi kecil dan 

4 buah persegi panjang. Motif persegi kecil memiliki luas 25 cm
2
, sedangkan 

motif persegi panjang memilik panjang yang besarnya 2 kali lebarnya. 

Berapakah luas daerah A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Masalah: Cat 

Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. Lantai 

ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 dan tinggi ruangannya 3 

m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut terdapat satu jendela berbentuk 

persegi dengan panjang sisinya 1 m dan satu pintu berbentuk persegi panjang 

2 m 

2 m 

A 
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dengan panjang 2 m dan lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat 

yang berisi 1 kg yang dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 6 m
2
. 

Berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk mengecat 

seluruh dinding ruangannya? 

 

7. Masalah: Taman 

Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang terbentuk dari dua buah 

persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah yang akan ditanami bunga sedangkan 

daerah yang tidak diarsir adalah kolam ikan. Berapakah luas tanah yang akan 

ditanami bunga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Masalah: Konser Musik 

Pada sebuah lapangan dengan 

panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket 

yang disediakan terjual habis bahkan 

banyak fans yang berdiri. Berapakah 

kira-kira banyaknya pengunjung 

konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 cm 

10 cm 

5 cm 
10 cm 
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Lampiran 34 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL POST-TEST 

SOAL TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

  

No Kunci Jawaban 

Kompetensi 

Proses dalam 

PISA 

Skor Total 

1 Diketahui : Sebuah figura berukuran 17 cm x 17 cm 

Luas tempat foto pada figura = 169 cm
2
 

Ditanya : Berapa luas tepi figura yang 

mengelilingi tempat foto tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi figura = s 

 

Luas figura = luas persegi 

Luas figura = s x s 

 = 17 x 17 

 = 289 

Jadi, luas figura adalah 289 cm
2
 

 

Luas tepi figura =  luas figura – luas gambar pada 

figura 

 = 289 – 169 

 = 120 

 

Jadi, luas tepi figura yang mengelilingi gambar 

tersebut adalah 120 cm
2
 

 

Communication 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

10 

2 Diketahui : Pak Kardi ingin memasang pagar 

halaman rumahnya yang berbentuk 

persegi panjang 

Panjang halaman = 60 m dan lebar 

halaman = 30 m 

Biaya pagar = Rp. 150.000,00 per meter 

Ditanya : Berapa biaya yang diperlukan Pak 

Kardi untuk pemasangan pagar 

tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

17 cm 

17 cm 

169 cm
2
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Panjang halaman = p 

Lebar halaman = l 

 

Keliling halaman rumah = keliling persegi panjang 

Keliling halaman rumah = 2 x (p + l) 

  = 2 x (60 + 30) 

  = 2 x 90 

  = 180 

Jadi, keliling halaman rumah = 180 m 

 

Biaya pagar = Rp. 150.000,00 per meter 

Biaya pemasangan pagar = 180 x 150.000,00 

  = 27.000.000 

 

Jadi, biaya yang diperlukan Pak Kardi untuk 

pemasangan pagar adalah Rp. 27.000.000,00. 

 

 

Using 

Mathematic 

Tools 

 

Mathematizing 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

3 Diketahui : Sebuah taman berbentuk persegi 

Panjang sisi taman = 24 m 

Sekeliling taman akan ditanami pohon 

cemara dengan jarak antar pohon = 4 m 

Ditanya : Berapa banyak pohon cemara di 

sekeliling taman tersebut? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi taman = s 

 

Keliling taman = keliling persegi 

Keliling taman = 4 x s 

 = 4 x 24 

 = 96 

Jadi, keliling taman adalah 96 m 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

10 

24 m 

24 m 

4 m 

60 m 

30 m 
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Jarak antar pohon = 4 m 

Banyak pohon cemara = 
              

                 
 

  = 
  

 
 

  = 24 

 

Jadi, banyaknya pohon cemara disekeliling taman 

tersebut adalah 24 buah. 

Communication 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

4 Diketahui : Jalan yang dibuat di tengah-tengah 

sebidang tanah 

Lebar jalan = 2 m 

Tanah berukuran 8 m x 6 m 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah yang dibuat jalan? 

Jawab : 

Jalan yang dibuat di tengah-tengah sebidang tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang bangun I = p1 

Panjang bangun II = p2 

Panjang bangun III = p3 

Lebar jalan = l 

 

Luas bangun I = luas persegi panjang 

Panjang bangun 1 = 
                         

 
 

 = 
   

 
 

 = 
 

 
 

 = 3 

Lebar bangun I = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun I = p1 x l 

 = 3 x 2 

 = 6 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devising 

Strategies 

Using 

Mathematical 

Tools 

Mathematizing 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

15 

8 m 

2 m I III II 

2 m 

6 m 
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Jadi, luas bangun I adalah 6 m
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi panjang 

Panjang bangun II = lebar tanah = 6 m 

Lebar bangun II = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun II = p2 x l 

 = 6 x 2 

 = 12 

Jadi, luas bangun II adalah 12 m
2
 

 

Luas bangun III = luas persegi panjang 

Panjang bangun III = 
                         

 
 

 = 
   

 
 

 = 
 

 
 

 = 3 

Lebar bangun III = lebar jalan = 2 m 

Luas bangun III = p3 x l 

 = 3 x 2 

 = 6 

Jadi, luas bangun III adalah 6 m
2
 

 

Luas jalan = luas bangun I + luas bangun II + luas 

bangun III 

 = 6 + 12 + 6 

 = 24 

 

Jadi, luas tanah yang dibuat jalan adalah 24 m
2
. 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

5 Diketahui : Desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang = 20 cm 

Motif terdiri dari persegi dan persegi 

panjang 

Luas motif persegi = 25 cm
2
 

Panjang motif persegi panjang = 2 x 

lebarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas daerah A? 

Jawab : 

Desain ubin yang terdiri dari persegi dan persegi 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

15 

A 
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panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi ubin = s1 

Panjang motif ubin persegi = s2 

Panjang motif ubin persegi panjang = p 

Lebar motif ubin persegi panjang = l 

 

Luas ubin = luas persegi 

Luas ubin = s x s 

 = 20 x 20 

 = 400 

Jadi, luas ubin adalah 400 cm
2
 

 

Luas motif persegi = luas persegi = 25 cm
2
 

Luas motif persegi = 25 

s x s = 25 

s
2
 = 25 

s = √ 5 

s = 5 

Jadi, panjang sisi motif persegi adalah 5 cm 

 

Luas motif persegi panjang = luas persegi panjang 

Lebar persegi panjang = panjang sisi persegi kecil = 

5 cm 

Panjang persegi panjang = 2 x lebarnya 

  = 2 x 5 

  = 10 

Luas motif persegi panjang = p x l 

  = 10 x 5 

  = 50 

Jadi, luas motif persegi panjang adalah 50 cm
2
 

 

Luas daerah A = luas ubin – (2 x luas motif 

persegi) – (4 x luas motif persegi 

panjang) 

 = 400 – (2 x 25) – (4 x 50) 

 = 400 – 50 – 200 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

Reasoning and 

Argument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

20 cm 

20 cm A 
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 = 150 

 

Jadi, luas daerah A adalah 150 cm
2
 

 

 

Representation 

 

 

1 

6 Diketahui : Pak Herman ingin mengecat dinding 

salah satu ruangan rumahnya 

Lantai ruangan berbentuk persegi 

dengan luas = 9 m
2
 

Tinggi ruangan = 3 m 

Salah satu sisi dinding ruangan terdapat 

satu jendela dan satu pintu 

Jendela berbentuk persegi dengan 

panjang sisi = 1 m 

Pintu berbentuk persegi panjang dengan 

panjang = 2 m dan lebar = 1 m 

Satu kaleng cat berisi 1 kg dapat 

digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Ditanya : Berapa banyak kaleng cat yang 

dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya? 

Jawab : 

Panjang sisi lantai ruangan = s1 

Panjang diding = p1 

Lebar dinding = l1 

Panjang sisi jendela = s2 

Panjang pintu = p2 

Lebar pintu = l2 

 

Luas lantai ruangan = luas persegi 

Luas lantai ruangan = 9 

s1 x s1 = 9 

s1
2
 = 9 

s1 = √  

s1 = 3 

Jadi, panjang sisi lantai ruangan adalah 3 m 

 

Panjang dinding = tinggi ruangan = 3 m 

Lebar dinding = panjang sisi lantai ruangan = 3 m 

Luas dinding = p1 x l1 

 = 3 x 3 

 = 9 

Luas dinding ruangan = 4 x luas dinding 

  = 4 x 9 

  = 36 

Jadi, luas dinding ruangan adalah 36 m
2
 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

20 
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Luas jendela = luas persegi 

Luas jendela = s2 x s2 

 = 1 x 1 

 = 1 

Jadi, luas jendela dalam ruangan adalah 1 m
2
 

 

Luas pintu = luas persegi panjang 

Luas pintu = p2 x l2 

 = 2 x 1 

 = 2 

Jadi, luas pintu dalam ruangan adalah 2 m
2
 

 

Luas dinding yang akan dicat = luas dinding 

ruangan – luas 

jendela – luas pintu 

 = 36 – 1 – 2 

 = 33 

Jadi, luas dinding yang akan dicat adalah 33 m
2
 

 

1 kg cat dapat digunakan untuk mengecat dinding 

seluas 6 m
2
 

Banyaknya cat yang diperlukan = 
  

 
 = 5,5 

 

Karena satu kaleng cat berisi 1 kg maka banyaknya 

kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruh dinding ruangannya adalah 6 

kaleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

7 Diketahui : Model sebuah taman yang terbentuk 

dari dua buah persegi 

Daerah yang diarsir adalah tanah dalam 

taman yang dapat ditanami bunga 

Daerah yang tidak diarsir adalah kolam 

ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Berapa luas tanah dalam taman yang 

dapat ditanami bunga? 

Jawab : 

Model sebuah taman terbentuk dari dua buah 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

15 cm 

10 cm 

5 cm 
10 cm 
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persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang sisi persegi besar = s1 

Panjang sisi persegi besar = s2 

Panjang bangun III = p 

Lebar bangun III = l 

 

Luas bangun I = luas persegi 

Luas bangun I = s x s 

 = 15 x 15 

 = 225 

Jadi, luas bangun I adalah 225 cm
2
 

 

Luas bangun II = luas persegi 

Luas bangun II = s x s 

 = 10 x 10 

 = 100 

Jadi, luas bangun II adalah 100 cm
2
 

 

Panjang bangun III = panjang sisi bangun II – 5 

 = 10 – 5 

 = 5 

Lebar bangun III = panjang sisi bangun I – 10 

 = 15 – 10 

 = 5 

Luas bangun III = p x l 

 = 5 x 5 

 = 25 

Jadi, luas bangun III adalah 25 cm
2
 

 

Luas tanah yang ditanami bunga = luas bangun I + 

luas bangun II – 

luas bangun III 

 = 225 + 100 – 25 

 = 300 

 

Jadi, luas tanah dalam taman yang dapat ditanami 

 

 

 

Devising 

Strategies 

Using 

Mathematical 

Tools 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

15 cm 

10 cm 

5 cm 
10 cm 

I 

II 

III 
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bunga adalah 300 cm
2
   

8 Diketahui : Pada sebuah lapangan berbentuk 

persegi panjang akan diadakan konser 

musik 

Panjang lapangan = 100 m 

Lebar lapangan = 50 m 

Tiket konser terjual habis bahkan 

banyak fans yang berdiri 

Ditanya : Berapa kira-kira banyaknya pengunjung 

konser tersebut, berikan alasanmu? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang lapangan = p 

Lebar lapangan = l 

 

Luas lapangan = luas persegi panjang 

Luas lapangan = p x l 

 = 100 x 50 

 = 5000 

Jadi, luas lapangan tersebut adalah 5000 m
2
 

 

Untuk 1 m
2
 dari setiap luas lapangan tidak mungkin 

hanya bisa ditempati oleh satu orang atau bahkan 

ditempati oleh 10 orang. Kira-kira untuk 1 m
2
 

memungkinkan untuk dapat ditempati oleh sekitar 4 

orang sehingga banyaknya pengunjung konser = 4 x 

5000 = 20.000 

 

Jadi, kira-kira banyak pengunjung konser tersebut 

adalah 20.000 orang. 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using 

Mathematical 

Tools 

 

Mathematizing 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

 

 

Representation 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

20 

Skor total 120 

 

      
           

          
      

  

100 m 

50 m 
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Lampiran 35 

KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

No Indikator Aspek yang Diamati Nomor Item 

1 Bertanya kepada 

guru atau teman 

tentang materi 

pelajaran 

 Bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

 Bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

 Bertanya tentang kebermanfaatan 

materi yang dijelaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

1 

 

2 

 

3 

2 Berupaya mencari 

dari sumber 

belajar tentang 

konsep/masalah 

yang 

dipelajari/dijumpai 

 Membaca buku paket matematika 

sebelum dan sesudah mempelajarinya 

 Membaca selain dari buku atau bahan 

ajar yang digunakan di kelas tentang 

materi yang dibahas di kelas 

4 

 

5 

3 Berupaya untuk 

mencari masalah 

yang lebih 

menantang 

 Mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum diperintahkan oleh 

guru 

 Mengerjakan soal yang diberikan guru 

dan mencari tahu penyelesaiannya 

sendiri 

6 

 

 

7 

4 Aktif dalam 

mencari informasi 
 Menambah informasi tentang hal-hal 

baru melalui internet 

 Mencari informasi dengan membaca 

di perpustakaan 

 Memperhatikan penjelasan guru di 

kelas 

8 

 

9 

 

10 

Jumlah 10 
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Lampiran 36 

RUBRIK PENSKORAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

 

No. Indikator Aspek yang 

Diamati 

Keterangan Skor 

1 

Bertanya 

kepada guru 

atau teman 

tentang 

materi 

pelajaran 

Bertanya hal-hal 

yang belum 

dimengerti 

kepada teman 

Belum terlihat sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

1 

Mulai terlihat sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

2 

Mulai berkembang sikap 

bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

3 

Membudaya sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

4 

2 Bertanya hal-hal 

yang belum 

dimengerti 

kepada guru 

Belum terlihat sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

1 

Mulai terlihat sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

2 

Mulai berkembang sikap 

bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

3 

Membudaya sikap bertanya 

hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

4 

3 Bertanya tentang 

kebermanfaatan 

materi yang 

dijelaskan dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Belum terlihat sikap bertanya 

tentang kebermanfaatan 

materi yang dijelaskan dalam 

kehidupan sehari-hari  

1 

Mulai terlihat sikap bertanya 

tentang kebermanfaatan 

materi yang dijelaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

2 

Mulai berkembang sikap 

bertanya tentang 

kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan 

3 
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sehari-hari 

Membudaya sikap bertanya 

tentang kebermanfaatan 

materi yang dijelaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 

4 

Berupaya 

mencari dari 

sumber 

belajar 

tentang 

konsep/masa

lah yang 

dipelajari/dij

umpai 

Membaca buku 

paket matematika 

sebelum dan 

sesudah 

mempelajarinya 

Belum terlihat sikap membaca 

buku paket matematika 

sebelum dan sesudah 

mempelajarinya 

1 

Mulai terlihat sikap membaca 

buku paket matematika 

sebelum dan sesudah 

mempelajarinya 

2 

Mulai berkembang sikap 

membaca buku paket 

matematika sebelum dan 

sesudah mempelajarinya 

3 

Membudaya sikap membaca 

buku paket matematika 

sebelum dan sesudah 

mempelajarinya 

4 

5 Membaca selain 

dari buku atau 

bahan ajar yang 

digunakan di 

kelas tentang 

materi yang 

dibahas dikelas 

Belum terlihat sikap membaca 

selain dari buku atau bahan 

ajar yang digunakan di kelas 

tentang materi yang dibahas 

dikelas 

1 

Mulai terlihat sikap membaca 

selain dari buku atau bahan 

ajar yang digunakan di kelas 

tentang materi yang dibahas 

dikelas 

2 

Mulai berkembang sikap 

membaca selain dari buku 

atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang 

materi yang dibahas dikelas 

3 

Membudaya sikap membaca 

selain dari buku atau bahan 

ajar yang digunakan di kelas 

tentang materi yang dibahas 

dikelas 

4 

6 Berupaya 

untuk 

mencari 

masalah 

yang lebih 

Mengerjakan soal 

latihan buku 

meskipun belum 

diperintahkan 

oleh guru 

Belum terlihat sikap 

mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum 

diperintahkan oleh guru 

1 

Mulai terlihat sikap 2 
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menantang mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum 

diperintahkan oleh guru 

Mulai berkembang sikap 

mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum 

diperintahkan oleh guru 

3 

Membudaya sikap 

mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum 

diperintahkan oleh guru 

4 

7 Mengerjakan soal 

yang diberikan 

guru dan mencari 

tahu 

penyelesaiannya 

sendiri  

Belum terlihat sikap 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri 

1 

Mulai terlihat sikap 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri 

2 

Mulai berkembang sikap 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri 

3 

Membudaya sikap 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri 

4 

8 

Aktif dalam 

mencari 

informasi 

Menambah 

informasi tentang 

hal-hal baru 

melalui internet 

Belum terlihat sikap 

menambah informasi tentang 

hal-hal baru melalui internet 

1 

Mulai terlihat sikap 

menambah informasi tentang 

hal-hal baru melalui internet 

2 

Mulai berkembang sikap 

menambah informasi tentang 

hal-hal baru melalui internet 

3 

Membudaya sikap menambah 

informasi tentang hal-hal baru 

melalui internet 

4 

9 Mencari 

informasi dengan 

membaca di 

perpustakaan 

Belum terlihat sikap mencari 

informasi dengan membaca di 

perpustakaan 

1 

Mulai terlihat sikap mencari 

informasi dengan membaca di 

perpustakaan 

2 
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Mulai berkembang sikap 

mencari informasi dengan 

membaca di perpustakaan 

3 

Membudaya sikap mencari 

informasi dengan membaca di 

perpustakaan 

4 

10 Memperhatikan 

penjelasan guru 

di kelas 

Belum terlihat sikap 

memperhatikan penjelasan 

guru di kelas 

1 

Mulai terlihat sikap 

memperhatikan penjelasan 

guru di kelas 

2 

Mulai berkembang sikap 

memperhatikan penjelasan 

guru di kelas 

3 

Membudaya sikap 

memperhatikan penjelasan 

guru di kelas 

4 
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Lampiran 37 

LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU SISWA 

PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Nama : .............................. 

Kelas : .............................. 

No. Absen : .............................. 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen objek pengamatan ditempat yang telah 

disediakan pada lebar pengamatan ini. 

2. Pada lembar pengamatan ini terdapat 10 aspek yang diamati. 

3. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pengamatan Anda. 

4. Catat tanggapan Anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan 

tanda check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban. 

 

Keterangan Pilihan Jawaban: 

BT = Belum Terlihat 

MT = Mulai Terlihat 

MB = Mulai Berkembang 

MK = Membudaya 

 

No Indikator Aspek yang Diamati 
Pilihan Jawaban 

BT MT MB MK 

1 
Bertanya 

kepada 

guru atau 

teman 

tentang 

materi 

pelajaran 

Bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada teman 

    

2 Bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti kepada guru 

    

3 Bertanya tentang 

kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

4 Berupaya 

mencari 

dari 

sumber 

belajar 

tentang 

konsep/ma

salah yang 

dipelajari/

dijumpai 

Membaca buku paket 

matematika sebelum dan 

sesudah mempelajarinya 

    

5 Membaca selain dari buku atau 

bahan ajar yang digunakan di 

kelas tentang materi yang 

dibahas dikelas 

    

6 Berupaya 

untuk 

mencari 

Mengerjakan soal latihan buku 

meskipun belum diperintahkan 

oleh guru 
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7 masalah 

yang lebih 

menantang 

Mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri  

    

8 

Aktif 

dalam 

mencari 

informasi 

Menambah informasi tentang 

hal-hal baru melalui internet 

    

9 Mencari informasi dengan 

membaca di perpustakaan 

    

10 Memperhatikan penjelasan 

guru di kelas 
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Lampiran 38 

DATA NILAI LITERASI MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 1 (VII I) 

No Kode Nilai Pre-Test Nilai Post-Test 

1 E1-01 56 79 

2 E1-02 83 93 

3 E1-03 38 65 

4 E1-04 35 69 

5 E1-05 26 66 

6 E1-06 59 84 

7 E1-07 33 68 

8 E1-08 60 83 

9 E1-09 23 66 

10 E1-10 35 54 

11 E1-11 50 84 

12 E1-12 71 80 

13 E1-13 71 88 

14 E1-14 68 75 

15 E1-15 61 83 

16 E1-16 39 68 

17 E1-17 56 76 

18 E1-18 66 84 

19 E1-19 61 80 

20 E1-20 53 81 

21 E1-21 54 86 

22 E1-22 50 85 

23 E1-23 31 71 

24 E1-24 46 83 

25 E1-25 18 40 

26 E1-26 31 68 

27 E1-27 61 76 

28 E1-28 68 88 

29 E1-29 31 65 

30 E1-30 50 81 

31 E1-31 23 65 

32 E1-32 88 96 

Rata-rata 49,84 75,94 

Nilai Tertinggi 88 96 

Nilai Terendah 18 40 
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Lampiran 39 

DATA NILAI LITERASI MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN 2 (VII H) 

No Kode Nilai Pre-Test Nilai Post-Test 

1 E2-01 60 73 

2 E2-02 36 70 

3 E2-03 44 75 

4 E2-04 50 69 

5 E2-05 44 73 

6 E2-06 34 43 

7 E2-07 61 86 

8 E2-08 41 70 

9 E2-09 79 83 

10 E2-10 68 91 

11 E2-11 33 70 

12 E2-12 40 65 

13 E2-13 70 80 

14 E2-14 34 68 

15 E2-15 53 86 

16 E2-16 35 68 

17 E2-17 54 75 

18 E2-18 38 65 

19 E2-19 30 46 

20 E2-20 46 76 

21 E2-21 48 68 

22 E2-22 43 73 

23 E2-23 55 70 

24 E2-24 45 78 

25 E2-25 35 66 

26 E2-26 36 68 

27 E2-27 40 71 

28 E2-28 25 36 

29 E2-29 48 69 

30 E2-30 43 66 

31 E2-31 74 78 

32 E2-32 35 65 

Rata-rata 46,16 70 

Nilai Tertinggi 79 91 

Nilai Terendah 25 36 
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Lampiran 40 

DATA NILAI LITERASI MATEMATIKA 

KELAS KONTROL (VII J) 

No Kode Nilai Pre-Test Nilai Post-Test 

1 K-01 29 35 

2 K-02 33 69 

3 K-03 48 76 

4 K-04 20 35 

5 K-05 39 55 

6 K-06 63 74 

7 K-07 61 71 

8 K-08 55 64 

9 K-09 51 68 

10 K-10 56 76 

11 K-11 39 59 

12 K-12 65 73 

13 K-13 53 73 

14 K-14 61 70 

15 K-15 69 80 

16 K-16 73 90 

17 K-17 58 63 

18 K-18 58 70 

19 K-19 53 58 

20 K-20 58 61 

21 K-21 38 44 

22 K-22 45 71 

23 K-23 24 46 

24 K-24 54 61 

25 K-25 30 38 

26 K-26 58 68 

27 K-27 54 68 

28 K-28 34 36 

29 K-29 44 68 

30 K-30 40 65 

31 K-31 48 69 

32 K-32 60 79 

Rata-rata 49,09 63,53 

Nilai Tertinggi 73 90 

Nilai Terendah 20 35 
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Lampiran 41 

DATA NILAI PENGAMATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

KELAS EKSPERIMEN 1 (VII I) 

No Kode Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 E1-01 27 31 36 

2 E1-02 28 31 35 

3 E1-03 28 33 36 

4 E1-04 32 32 34 

5 E1-05 24 32 35 

6 E1-06 30 31 33 

7 E1-07 27 30 34 

8 E1-08 30 32 33 

9 E1-09 24 27 31 

10 E1-10 26 28 32 

11 E1-11 27 31 37 

12 E1-12 30 30 33 

13 E1-13 27 27 30 

14 E1-14 28 30 35 

15 E1-15 30 34 37 

16 E1-16 30 33 36 

17 E1-17 27 31 34 

18 E1-18 26 32 33 

19 E1-19 31 34 38 

20 E1-20 29 32 36 

21 E1-21 26 30 32 

22 E1-22 30 32 35 

23 E1-23 25 29 33 

24 E1-24 24 27 30 

25 E1-25 27 31 34 

26 E1-26 29 29 33 

27 E1-27 31 34 38 

28 E1-28 30 35 37 

29 E1-29 30 30 32 

30 E1-30 26 28 33 

31 E1-31 28 31 35 

32 E1-32 30 32 34 

Jumlah 897 989 1094 

Rata-rata 28,031 30,906 34,188 
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Lampiran 42 

DATA NILAI PENGAMATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

KELAS EKSPERIMEN 2 (VII H) 

No Kode Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 E2-01 28 28 30 

2 E2-02 26 27 28 

3 E2-03 27 29 32 

4 E2-04 30 31 34 

5 E2-05 31 32 35 

6 E2-06 28 29 31 

7 E2-07 31 33 35 

8 E2-08 30 31 31 

9 E2-09 24 25 26 

10 E2-10 27 28 31 

11 E2-11 31 31 31 

12 E2-12 29 31 32 

13 E2-13 34 37 38 

14 E2-14 30 30 34 

15 E2-15 27 29 30 

16 E2-16 24 25 27 

17 E2-17 25 27 27 

18 E2-18 29 29 31 

19 E2-19 28 29 32 

20 E2-20 27 30 31 

21 E2-21 28 28 30 

22 E2-22 32 32 33 

23 E2-23 26 27 28 

24 E2-24 27 28 29 

25 E2-25 24 28 29 

26 E2-26 30 31 34 

27 E2-27 23 24 27 

28 E2-28 24 27 29 

29 E2-29 32 34 38 

30 E2-30 24 27 30 

31 E2-31 22 24 28 

32 E2-32 30 30 31 

Jumlah 888 931 992 

Rata-rata 27,75 29,094 31 
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Lampiran 43 

DATA NILAI PENGAMATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

KELAS KONTROL (VII J) 

No Kode Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 K-01 31 32 33 

2 K-02 26 28 30 

3 K-03 29 29 30 

4 K-04 22 24 25 

5 K-05 26 27 28 

6 K-06 30 30 32 

7 K-07 25 27 28 

8 K-08 31 32 34 

9 K-09 28 31 31 

10 K-10 29 29 30 

11 K-11 30 32 32 

12 K-12 30 30 30 

13 K-13 28 29 29 

14 K-14 26 27 28 

15 K-15 28 28 31 

16 K-16 27 30 30 

17 K-17 27 27 31 

18 K-18 26 28 29 

19 K-19 28 31 31 

20 K-20 29 30 30 

21 K-21 25 27 30 

22 K-22 28 28 28 

23 K-23 22 25 25 

24 K-24 30 30 30 

25 K-25 25 26 26 

26 K-26 25 25 27 

27 K-27 27 28 29 

28 K-28 29 30 30 

29 K-29 26 27 29 

30 K-30 24 24 27 

31 K-31 27 27 29 

32 K-32 23 24 26 

Jumlah 867 902 938 

Rata-rata 27,094 28,188 29,313 
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Lampiran 44 

Uji Normalitas Pre-Test Literasi Matematika 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre_KT Pre_EK1 Pre_EK2 

N 32 32 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 49,0938 49,8438 46,1563 

Std. Deviation 13,30137 18,06817 13,29106 
Most Extreme Differences Absolute ,147 ,107 ,132 

Positive ,065 ,107 ,132 
Negative -,147 -,097 -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,830 ,604 ,749 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,496 ,859 ,630 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas penelitian. Nilai Sig untuk pre-test kelas kontrol = 0,496 

> 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk pre-test kelas eksperimen 1 = 0,859 

> 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk pre-test kelas eksperimen 2 = 0,630 

> 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data nilai pre-test ketiga kelas penelitian 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 45 

Uji Normalitas Post-Test Literasi Matematika 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Post_KT Post_EK1 Post_EK2 

N 32 32 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 63,7188 75,9375 70,0000 

Std. Deviation 13,98671 11,63681 11,43001 
Most Extreme Differences Absolute ,214 ,136 ,237 

Positive ,096 ,087 ,086 
Negative -,214 -,136 -,237 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,210 ,772 1,341 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,107 ,590 ,055 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas penelitian. Nilai Sig untuk post-test kelas kontrol = 

0,107 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk post-test kelas eksperimen 1 = 

0,590 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk post-test kelas eksperimen 2 = 

0,055 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data nilai post-test ketiga kelas 

penelitian berdistribusi normal. 
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Lampiran 46 

Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-1 Rasa Ingin Tahu 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KT_P1 EK1_P1 EK2_P1 

N 32 32 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 27,0938 28,0313 27,7500 

Std. Deviation 2,44104 2,20680 2,99462 
Most Extreme Differences Absolute ,114 ,189 ,118 

Positive ,079 ,117 ,114 
Negative -,114 -,189 -,118 

Kolmogorov-Smirnov Z ,642 1,068 ,665 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,804 ,204 ,769 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas penelitian. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan 

ke-1 kelas kontrol = 0,804 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil 

pengamatan pertemuan ke-1 kelas eksperimen 1 = 0,204 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan ke-1 kelas eksperimen 2 = 

0,769 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu pertemuan ke-1 dari ketiga kelas penelitian berdistribusi normal. 
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Lampiran 47 

Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-2 Rasa Ingin Tahu 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KT_P2 EK1_P2 EK2_P2 

N 32 32 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 28,1875 30,9063 29,0938 

Std. Deviation 2,33401 2,10007 2,85521 
Most Extreme Differences Absolute ,125 ,143 ,107 

Positive ,101 ,114 ,107 
Negative -,125 -,143 -,107 

Kolmogorov-Smirnov Z ,707 ,808 ,604 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,699 ,531 ,858 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas penelitian. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan 

ke-2 kelas kontrol = 0,699 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil 

pengamatan pertemuan ke-2 kelas eksperimen 1 = 0,531 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan ke-2 kelas eksperimen 2 = 

0,858 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu pertemuan ke-2 dari ketiga kelas penelitian berdistribusi normal. 
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Lampiran 48 

Uji Normalitas Pengamatan Pertemuan ke-3 Rasa Ingin Tahu 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > level 

of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KT_P3 EK1_P3 EK2_P3 

N 32 32 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 29,3125 34,1875 31,0000 

Std. Deviation 2,14683 2,11656 3,00537 
Most Extreme Differences Absolute ,157 ,119 ,156 

Positive ,124 ,119 ,156 
Negative -,157 -,100 -,063 

Kolmogorov-Smirnov Z ,887 ,672 ,884 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,410 ,757 ,415 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig dari ketiga kelas penelitian. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan 

ke-3 kelas kontrol = 0,410 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil 

pengamatan pertemuan ke-3 kelas eksperimen 1 = 0,757 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Nilai Sig untuk hasil pengamatan pertemuan ke-3 kelas eksperimen 2 = 

0,415 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu pertemuan ke-3 dari ketiga kelas penelitian berdistribusi normal. 
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Lampiran 49 

Uji Homogenitas Nilai Pre-Test dan Post-Test Literasi Matematika 

Hipotesis: 

H0 :   
    

    
  (ketiga varians data sama atau homogen) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ketiga varians data tidak 

sama atau tidak homogen) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel Test of Homogenity of Variances > level of 

significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Homogenitas: 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pre_Gab 2,738 2 93 ,070 
Post_Gab 1,732 2 93 ,183 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig hasil pre-test dan post-test literasi matematika dari ketiga kelas 

penelitian. Nilai Sig untuk hasil pre-test literasi matematika dari ketiga kelas 

penelitian = 0,070 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil post-test 

literasi matematika dari ketiga kelas penelitian = 0,183 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Artinya, data nilai pre-test dan post-test literasi matematika dari ketiga 

kelas penelitian memiliki varians yang sama atau homogen. 
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Lampiran 50 

Uji Homogenitas Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Hipotesis: 

H0 :   
    

    
  (ketiga varians data sama atau homogen) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ketiga varians data tidak 

sama atau tidak homogen) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel Test of Homogenity of Variances > level of 

significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Homogenitas: 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

P1_Gab 1,622 2 93 ,203 
P2_Gab 1,108 2 93 ,335 
P3_Gab 1,442 2 93 ,242 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu dari ketiga kelas penelitian. 

Nilai Sig untuk hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu pertemuan ke-1 dari 

ketiga kelas penelitian = 0,203 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu pertemuan ke-2 dari ketiga kelas penelitian = 

0,335 > 0,05 sehingga H0 diterima. Nilai Sig untuk hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu pertemuan ke-3 dari ketiga kelas penelitian = 0,242 > 0,05 sehingga H0 

diterima. Artinya, data hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu selama tiga kali 

pertemuan dari ketiga kelas penelitian memiliki varians yang sama atau homogen. 
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Lampiran 51 

Uji Hipotesis I 

1. Uji Rata-rata Berdasarkan KKM 

Hipotesis: 

H0 :   ≤ 64,5 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo belum mencapai 

ketuntasan belajar 

H1 :   ≥ 64,5 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo telah mencapai ketuntasan 

belajar 

Kriteria Pengujian: 

Tolak H0 jika thitung ≥      dengan peluang (1 – α), taraf signifikan 5%, dan dk = 

(n – 1) 

Rumus: 

  
 ̅    
 

√ 

 

Perhitungan: 

 ̅   5            5               

  
 ̅    
 

√ 

 
 5       5

     

√  

 5 55  

Diperoleh nilai thitung = 5,559 dan harga ttabel dengan α = 5% dan dk = 32 adalah 

1,687. Karena thitung = 5,559 > 1,687 = ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo telah mencapai ketuntasan belajar individual. 



550 
 

 
 

2. Uji Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis: 

H0 : 𝜋 ≤ 0,745 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo belum mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal 

H1 : 𝜋 > 0,745 , artinya literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal 

Kriteria Pengujian: 

Tolak H0 jika          dengan α = 5% 

Rumus: 

  

 
  𝜋 

√𝜋 (  𝜋 )
 

 

Perhitungan: 

       𝜋      5        

  

  
       5

√   5(     5)
  

 
     5

      
       

Diperoleh nilai zhitung = 2,49 dan harga ztabel dengan α = 5% dan peluang (0,5 – α) 

adalah 1,64. Karena zhitung = 2,49 > 1,64 = ztabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 
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Lampiran 52 

Uji Hipotesis II 

1. Uji Peningkatan Literasi Matematika 

a. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis: 

H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai post-test literasi matematika siswa yang 

dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai pre-test literasi 

matematika siswa yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo 

H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai post-test literasi matematika siswa yang 

dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo lebih dari rata-rata nilai pre-test literasi matematika siswa 

yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada kolom t-test for Equality of Means ditabel 

Independent Sample Test > level of significant (0,05) 

Hasil Output Uji Perbedaan Dua Rata-rata: 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EK1_
Gab 

Equal 
variances 
assumed 

6,868 62 ,000 26,09375 3,79915 18,49935 33,68815 

Equal 
variances not 
assumed 

6,868 52,942 ,000 26,09375 3,79915 18,47342 33,71408 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig untuk perbedaan dua rata-rata nilai pre-test dan post-test literasi 

matematika kelas eksperimen 1. Nilai Sig untuk perbedaan dua rata-rata nilai pre-

test dan post-test literasi matematika kelas eksperimen 1 = 0,000 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan terima H1. Artinya, rata-rata nilai post-test literasi matematika 

siswa lebih dari rata-rata nilai pre-test literasi matematikanya atau dengan kata 

lain terdapat peningkatan nilai dari pre-test ke post-test setelah diberikan 

perlakuan. 

b. Kriteria Gain Ternormalisasi 

Rumus: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 
 5         

         
 
    

5    
   5  

Berdasarkan perhitungan diperoleh 〈 〉 = 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa 

    〈 〉     . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori sedang. Artinya, 

literasi matematika siswa kelas eksperimen 1 meningkat dengan kategori 

sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



553 
 

 
 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Perhitungan: 

No Kode Nilai Pre-Test Nilai Post-Test 〈 〉 Kesimpulan 

1 E1-01 56 79 0,5227 Sedang 

2 E1-02 83 93 0,5882 Sedang 

3 E1-03 38 65 0,4355 Sedang 

4 E1-04 35 69 0,575 Sedang 

5 E1-05 26 66 0,5405 Sedang 

6 E1-06 59 84 0,6098 Sedang 

7 E1-07 33 68 0,5584 Sedang 

8 E1-08 60 83 0,5231 Sedang 

9 E1-09 23 66 0,5224 Sedang 

10 E1-10 35 54 0,4546 Sedang 

11 E1-11 50 84 0,68 Sedang 

12 E1-12 71 80 0,3104 Sedang 

13 E1-13 71 88 0,2188 Rendah 

14 E1-14 68 75 0,5862 Sedang 

15 E1-15 61 83 0,5641 Sedang 

16 E1-16 39 68 0,4754 Sedang 

17 E1-17 56 76 0,2923 Rendah 

18 E1-18 66 84 0,5294 Sedang 

19 E1-19 61 80 0,4872 Sedang 

20 E1-20 53 81 0,5958 Sedang 

21 E1-21 54 86 0,6957 Sedang 

22 E1-22 50 85 0,7 Tinggi 

23 E1-23 31 71 0,5797 Sedang 

24 E1-24 46 83 0,6852 Sedang 

25 E1-25 18 40 0,2683 Rendah 

26 E1-26 31 68 0,5362 Sedang 

27 E1-27 61 76 0,3846 Sedang 

28 E1-28 68 88 0,625 Sedang 

29 E1-29 31 65 0,4928 Sedang 

30 E1-30 50 81 0,62 Sedang 

31 E1-31 23 65 0,5455 Sedang 

32 E1-32 88 96 0,6667 Sedang 

 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah 3 9,375% 

Sedang 28 87,5% 

Tinggi 1 3,125% 

Diperoleh bahwa 9,375% siswa dalam kategori rendah, 87,5% siswa dalam 

kategori sedang, dan 3,125% siswa dalam kategori tinggi. 
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2. Uji Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu dari Pertemuan ke-1 ke 

Pertemuan ke-2 

a. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis: 

H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pada pertemuan ke-2 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo kurang dari atau sama dengan rata-rata 

nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan 

ke-1 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo 

H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pada pertemuan ke-2 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo lebih dari rata-rata nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan ke-1 

yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada kolom t-test for Equality of Means ditabel 

Independent Sample Test > level of significant (0,05) 

Hasil Output Uji Perbedaan Dua Rata-rata: 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EK1
_P1
_P2 

Equal variances 
assumed 

5,339 62 ,000 2,87500 ,53852 1,79851 3,95149 

Equal variances 
not assumed 

5,339 61,848 ,000 2,87500 ,53852 1,79845 3,95155 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig untuk perbedaan dua rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 kelas eksperimen 1. Nilai Sig untuk 

perbedaan dua rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu pertemuan ke-1 

dan pertemuan ke-2 kelas eksperimen 1 = 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan 

terima H1. Artinya, rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pertemuan ke-2 lebih dari rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pertemuan ke-1 atau dengan kata lain terdapat peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dari pertemuan ke-1 ke pertemuan ke-2 

setelah diberikan perlakuan. 

b. Kriteria Gain Ternormalisasi 

Rumus: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 
           

        
 
    

     
      

Berdasarkan perhitungan diperoleh 〈 〉 = 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa 

〈 〉     . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori rendah. Artinya, karakter 

rasa ingin tahu siswa kelas eksperimen 1 meningkat dari pertemuan ke-1 ke 

pertemuan ke-2 dengan kategori rendah. 
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(2) Peningkatan Secara Individual 

Perhitungan: 

No Kode Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 〈 〉 Kesimpulan 

1 E1-01 27 31 0,3077 Sedang 

2 E1-02 28 31 0,25 Rendah 

3 E1-03 28 33 0,4167 Sedang 

4 E1-04 32 32 0 Rendah 

5 E1-05 24 32 0,5 Sedang 

6 E1-06 30 31 0,1 Rendah 

7 E1-07 27 30 0,2308 Rendah 

8 E1-08 30 32 0,2 Rendah 

9 E1-09 24 27 0,1875 Rendah 

10 E1-10 26 28 0,1429 Rendah 

11 E1-11 27 31 0,3077 Sedang 

12 E1-12 30 30 0 Rendah 

13 E1-13 27 27 0 Rendah 

14 E1-14 28 30 0,1667 Rendah 

15 E1-15 30 34 0,4 Sedang 

16 E1-16 30 33 0,3 Sedang 

17 E1-17 27 31 0,3077 Sedang 

18 E1-18 26 32 0,4286 Sedang 

19 E1-19 31 34 0,3333 Sedang 

20 E1-20 29 32 0,2727 Rendah 

21 E1-21 26 30 0,2857 Rendah 

22 E1-22 30 32 0,2 Rendah 

23 E1-23 25 29 0,2667 Rendah 

24 E1-24 24 27 0,1875 Rendah 

25 E1-25 27 31 0,3077 Sedang 

26 E1-26 29 29 0 Rendah 

27 E1-27 31 34 0,3333 Sedang 

28 E1-28 30 35 0,5 Sedang 

29 E1-29 30 30 0 Rendah 

30 E1-30 26 28 0,1429 Rendah 

31 E1-31 28 31 0,25 Rendah 

32 E1-32 30 32 0,2 Rendah 

 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah 20 62,5% 

Sedang 12 37,5% 

Tinggi 0 0% 

Diperoleh bahwa 62,5% siswa dalam kategori rendah, 37,5% siswa dalam 

kategori sedang, dan 0% siswa dalam kategori tinggi. 
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3. Uji Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu dari Pertemuan ke-2 ke 

Pertemuan ke-3 

a. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis: 

H0 :  1 ≤  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pada pertemuan ke-3 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo kurang dari atau sama dengan rata-rata 

nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan 

ke-2 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo 

H1 :  1 >  2, artinya rata-rata nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pada pertemuan ke-3 yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo lebih dari rata-rata nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa pada pertemuan ke-2 

yang dikenai pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada kolom t-test for Equality of Means ditabel 

Independent Sample Test > level of significant (0,05) 

Hasil Output Uji Perbedaan Dua Rata-rata: 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EK1
_P2
_P3 

Equal variances 
assumed 

6,225 62 ,000 3,28125 ,52708 2,22763 4,33487 

Equal variances 
not assumed 

6,225 61,996 ,000 3,28125 ,52708 2,22763 
 

4,33487 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig untuk perbedaan dua rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

pertemuan ke-2 dan pertemuan ke-3 kelas eksperimen 1. Nilai Sig untuk 

perbedaan dua rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu pertemuan ke-2 

dan pertemuan ke-3 kelas eksperimen 1 = 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan 

terima H1. Artinya, rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu siswa 

pertemuan ke-3 lebih dari rata-rata hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

siswa pertemuan ke-2 atau dengan kata lain terdapat peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dari pertemuan ke-2 ke pertemuan ke-3 

setelah diberikan perlakuan. 

b. Kriteria Gain Ternormalisasi 

Rumus: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan: 

〈 〉  
 〈 〉

 〈 〉   
 
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 
           

        
 
    

    
      

Berdasarkan perhitungan diperoleh 〈 〉 = 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa 

    〈 〉     . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori sedang. Artinya, 

karakter rasa ingin tahu siswa kelas eksperimen 1 meningkat dari pertemuan 

ke-2 ke pertemuan ke-3 dengan kategori sedang. 
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(2) Peningkatan Secara Individual 

Perhitungan: 

No Kode Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 〈 〉 Kesimpulan 

1 E1-01 31 36 0,5556 Sedang 

2 E1-02 31 35 0,4444 Sedang 

3 E1-03 33 36 0,4286 Sedang 

4 E1-04 32 34 0,25 Rendah 

5 E1-05 32 35 0,375 Sedang 

6 E1-06 31 33 0,2222 Rendah 

7 E1-07 30 34 0,4 Sedang 

8 E1-08 32 33 0,125 Rendah 

9 E1-09 27 31 0,3077 Sedang 

10 E1-10 28 32 0,3333 Sedang 

11 E1-11 31 37 0,6667 Sedang 

12 E1-12 30 33 0,3 Sedang 

13 E1-13 27 30 0,2308 Rendah 

14 E1-14 30 35 0,5 Sedang 

15 E1-15 34 37 0,5 Sedang 

16 E1-16 33 36 0,4286 Sedang 

17 E1-17 31 34 0,3333 Sedang 

18 E1-18 32 33 0,125 Rendah 

19 E1-19 34 38 0,6667 Sedang 

20 E1-20 32 36 0,5 Sedang 

21 E1-21 30 32 0,2 Rendah 

22 E1-22 32 35 0,375 Sedang 

23 E1-23 29 33 0,3636 Sedang 

24 E1-24 27 30 0,2308 Rendah 

25 E1-25 31 34 0,3333 Sedang 

26 E1-26 29 33 0,3636 Sedang 

27 E1-27 34 38 0,6667 Sedang 

28 E1-28 35 37 0,4 Sedang 

29 E1-29 30 32 0,2 Rendah 

30 E1-30 28 33 0,4167 Sedang 

31 E1-31 31 35 0,4444 Sedang 

32 E1-32 32 34 0,25 Rendah 

 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah 9 28,125% 

Sedang 23 71,875% 

Tinggi 0 0% 

Diperoleh bahwa 28,125% siswa dalam kategori rendah, 71,875% siswa dalam 

kategori sedang, dan 0% siswa dalam kategori tinggi. 
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Lampiran 53 

Uji Hipotesis III 

1. Literasi Matematika 

a. Uji Perbedaan Rata-rata Peningkatan Literasi Matematika 

Hipotesis: 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan literasi matematika 

siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, 

pembelajaran CORE pendekatan realistik, dan pembelajaran ekspositori) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ada perbedaan rata-rata 

peningkatan literasi matematika siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo, pembelajaran CORE pendekatan 

realistik, dan pembelajaran ekspositori) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel ANOVA > level of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Perbedaan Rata-rata: 

ANOVA 

Gain 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,899 2 ,450 21,646 ,000 
Within Groups 1,932 93 ,021   
Total 2,831 95    

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh Sig 

= 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat 

perbedaan rata-rata peningkatan literasi matematika siswa dengan pembelajaran 

CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo, pembelajaran CORE pendekatan 

realistik, dan pembelajaran ekspositori. 
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b. Uji Lanjut Tuckey 

Hipotesis: 

(1) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo sama dengan rata-rata peningkatan nilai tes literasi 

matematika dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai tes literasi 

matematika dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

(2) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo sama dengan rata-rata peningkatan nilai tes literasi 

matematika dengan pembelajaran ekspositori 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai tes literasi 

matematika dengan pembelajaran ekspositori 

(3) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik sama dengan 

rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dengan 

pembelajaran ekspositori 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik lebih baik 

dari rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dengan 

pembelajaran ekspositori 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel Multiple Comparisons > level of significant 

(0,05) 
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Hasil Output Uji Lanjut Tuckey: 

Multiple Comparisons 

Gain 
Tukey HSD 

(I) Kode (J) Kode Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Kontrol Eksperimen 1 -,23443
*
 ,03603 ,000 -,3203 -,1486 

Eksperimen 2 -,14778
*
 ,03603 ,000 -,2336 -,0620 

Eksperimen 1 Kontrol ,23443
*
 ,03603 ,000 ,1486 ,3203 

Eksperimen 2 ,08665
*
 ,03603 ,047 ,0008 ,1725 

Eksperimen 2 Kontrol ,14778
*
 ,03603 ,000 ,0620 ,2336 

Eksperimen 1 -,08665
*
 ,03603 ,047 -,1725 -,0008 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

(1) Nilai Sig antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 adalah 0,047. 

Karena nilai Sig = 0,047 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, 

rata-rata peningkatan nilai tes literasi matematika dengan pembelajaran 

CORE pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata 

peningkatan nilai tes literasi matematika dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik. 

(2) Nilai Sig antara kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol adalah 0,000. Karena 

nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata 

peningkatan nilai tes literasi matematika dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan 

nilai tes literasi matematika dengan pembelajaran ekspositori. 

(3) Nilai Sig antara kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol adalah 0,000. Karena 

nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata 

peningkatan nilai tes literasi matematika dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai tes literasi 

matematika dengan pembelajaran ekspositori. 
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2. Karakter Rasa Ingin Tahu 

a. Uji Perbedaan Rata-rata Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Hipotesis: 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan karakter rasa ingin 

tahu siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik berbantuan 

edmodo, pembelajaran CORE pendekatan realistik, dan pembelajaran 

ekspositori) 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (ada perbedaan rata-rata 

peningkatan karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo, pembelajaran CORE pendekatan 

realistik, dan pembelajaran ekspositori) 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel ANOVA > level of significant (0,05) 

 

Hasil Output Uji Perbedaan Rata-rata: 

ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Gain_12 Between Groups ,415 2 ,207 16,893 ,000 

Within Groups 1,141 93 ,012   
Total 1,556 95    

Gain_23 Between Groups 1,306 2 ,653 39,944 ,000 

Within Groups 1,521 93 ,016   
Total 2,827 95    

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

nilai Sig untuk rata-rata peningkatan karakter rasa ingin tahu dari pertemuan ke-1 

ke pertemuan ke-2 ketiga sampel = 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan karakter rasa ingin tahu dari 

pertemuan ke-2 ke pertemuan ke-3 ketiga sampel = 0,000 < 0,05 sehingga H0 
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ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata peningkatan 

karakter rasa ingin tahu siswa dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo, pembelajaran CORE pendekatan realistik, dan pembelajaran 

ekspositori baik dari pertemuan ke-1 ke pertemuan ke -2 maupun dari pertemuan 

ke-2 ke pertemuan ke-3. 

b. Uji Lanjut Tuckey 

Hipotesis: 

(1) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo sama dengan rata-rata 

peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata 

peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

(2) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo sama dengan rata-rata 

peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dengan pembelajaran ekspositori 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata 

peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dengan pembelajaran ekspositori 

(3) H0 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik sama dengan rata-rata peningkatan nilai hasil 
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pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran 

ekspositori 

H1 :      , artinya rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter 

rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran 

ekspositori 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig pada tabel Multiple Comparisons > level of significant 

(0,05) 

 

Hasil Output Uji Lanjut Tuckey: 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent 
Variable 

(I) Kode (J) Kode 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

dimension1 

Gain_
12 

Kontrol Eksperimen 1 -,15190
*
 ,02769 ,000 -,2179 -,0859 

Eksperimen 2 -,02985 ,02769 ,530 -,0958 ,0361 

Eksperimen 1 Kontrol ,15190
*
 ,02769 ,000 ,0859 ,2179 

Eksperimen 2 ,12205
*
 ,02769 ,000 ,0561 ,1880 

Eksperimen 2 Kontrol ,02985 ,02769 ,530 -,0361 ,0958 

Eksperimen 1 -,12205
*
 ,02769 ,000 -,1880 -,0561 

Gain_
23 

Kontrol Eksperimen 1 -,28161
*
 ,03197 ,000 -,3578 -,2055 

Eksperimen 2 -,09888
*
 ,03197 ,007 -,1750 -,0227 

Eksperimen 1 Kontrol ,28161
*
 ,03197 ,000 ,2055 ,3578 

Eksperimen 2 ,18274
*
 ,03197 ,000 ,1066 ,2589 

Eksperimen 2 Kontrol ,09888
*
 ,03197 ,007 ,0227 ,1750 

Eksperimen 1 -,18274
*
 ,03197 ,000 -,2589 -,1066 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software PASW Statistics 18 diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

(1) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-1 ke pertemuan ke-2 kelas eksperimen 1 dan 



566 
 

 
 

kelas eksperimen 2 adalah 0,000. Karena nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan 

karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik. 

(2) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-1 ke pertemuan ke-2 kelas eksperimen 1 dan 

kelas kontrol adalah 0,000. Karena nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan 

karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran ekspositori. 

(3) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-1 ke pertemuan ke-2 kelas eksperimen 2 dan 

kelas kontrol adalah 0,530. Karena nilai Sig = 0,530 > 0,05 maka H0 diterima. 

Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik sama dengan rata-rata 

peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan 

pembelajaran ekspositori. 

(4) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-2 ke pertemuan ke-3 kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 adalah 0,000. Karena nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan 

karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan 

realistik. 

(5) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-2 ke pertemuan ke-3 kelas eksperimen 1 dan 

kelas kontrol adalah 0,000. Karena nilai Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 
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dan H1 diterima. Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan 

karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

berbantuan edmodo lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil 

pengamatan karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran ekspositori. 

(6) Nilai Sig untuk rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dari pertemuan ke-2 ke pertemuan ke-3 kelas eksperimen 2 dan 

kelas kontrol adalah 0,007. Karena nilai Sig = 0,007 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan 

karakter rasa ingin tahu dengan pembelajaran CORE pendekatan realistik 

lebih baik dari rata-rata peningkatan nilai hasil pengamatan karakter rasa 

ingin tahu dengan pembelajaran ekspositori. 
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Lampiran 54 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PEMBELAJARAN 

 

No Dimensi Indikator Nomor Item 

1 Strategi 

Pengorganisasian 

Pembelajaran 

 Menata bahan ajar yang akan diberikan 

selama satu semester 

 Membuatkan rangkuman atas materi 

yang diajarkan setiap kali pertemuan 

 Menetapkan materi-materi yang akan 

dibahas secara bersama 

 Memberikan tugas kepada siswa 

terhadap materi yang akan dibahas 

secara mandiri 

1 

 

2.6 

 

3, 5, 7 

 

 

4 

 

2 Strategi 

Penyampaiaan 

Pembelajaran 

 Menggunakan berbagai metode dalam 

penyampaian pembelajaran 

 Menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran 

 Menggunakan berbagai teknik dalam 

pembelajaran 

8, 11 

 

9 

 

10 

 

3 Strategi 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

 Memberikan motivasi atau menarik 

perhatian 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran 

kepada siswa 

 Memberikan stimulus 

 Memberikan petunjuk belajar 

 Memberikan umpan balik 

 Menilai penampilan 

12, 13 

 

14 

 

15, 20 

16 

17 

18, 19 

Jumlah 20 
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Lampiran 55 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PEMBELAJARAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pada lembar observasi ini terdapat 20 butir pernyataan. 

2. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pengamatan Anda. 

3. Catat pengamatan Anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban. 

 

Keterangan Pilihan Jawaban: 

SS = Sangat Sering 

S = Sering 

KK = Kadang-kadang 

K = Kurang 

TP = Tidak Pernah 

 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S KK K TP 

1 Setiap kali memberikan pelajaran guru 

sudah mempersiapkan materinya 

untuk satu kali pertemuan 

     

2 Siswa diminta untuk menulis apa yang 

diajarakan setiap kali pertemuan 

     

3 Guru biasanya memberikan PR untuk 

dikerjakan di rumah 

     

4 Materi-materi tertentu ditugaskan guru 

untuk dibahas oleh siswa secara 

mandiri 

     

5 Guru biasanya mengadakan tes awal 

kemampuan siswa 

     

6 Biasanya setelah selesai memeriksa 

PR, guru memberikan jawaban yang 

benar kepada seluruh siswa 

     

7 Buku yang digunakan guru, biasanya 

diberitahukan kepada siswa agar siswa 

dapat mempelajari buku tersebut 

secara mandiri 

     

8 Guru mengajak siswa agar bertanya 

dalam setiap pelajaran 

     

9 Guru membuat modul dan 

membagikannya kepada siswa dalam 

setiap kali pertemuan 

     

10 Menganjurkan siswa untuk belajar ke 

perpustakaan sekolah saat istirahat 

     

11 Guru membentuk kelompok diskusi      
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siswa, lalu meninjau diskusi kelompok 

tersebut 

12 Guru biasanya memberikan motivasi 

kepada siswa agar belajar lebih giat 

     

13 Materi pelajaran yang disampaikan 

kepada siswa biasanya menarik untuk 

mereka ikuti 

     

14 Biasanya guru sebelum mengajar, 

menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai kepada siswa setiap kali 

pertemuan 

     

15 Menentukan bentuk-bentuk 

pertanyaan yang mudah dipahami 

siswa saat mengajar 

     

16 Mengadakan penilaian sesuai dengan 

kompetensi siswa yang dinilai 

     

17 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apa yang tidak 

dimengerti 

     

18 Mengadakan penilaian selama proses 

belajar mengajar berlangsung 

     

19 Memberikan pujian kepada siswa pada 

saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

     

20 Memberikan contoh dengan hal-hal 

konkret yang dialami siswa 
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Lampiran 56 

DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIME 1 (VII I) 

No Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 5 5 5 

2 2 3 3 

3 4 5 5 

4 2 3 3 

5 5 4 4 

6 2 3 4 

7 1 2 2 

8 3 3 4 

9 4 4 3 

10 2 3 3 

11 5 5 5 

12 5 5 5 

13 4 4 4 

14 2 4 4 

15 3 3 4 

16 4 4 4 

17 4 5 5 

18 3 3 4 

19 4 5 5 

20 5 5 5 

Jumlah 69 78 81 
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Lampiran 57 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

LITERASI MATEMATIKA 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Kemampuan Indikator Nomor 

Communication Siswa dapat memahami dan menjelaskan hubungan 

antara bahasa, simbol, dan konteks sehingga dapat 

disajikan secara matematika 

1 

Mathematizing Siswa dapat mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan ke dalam bentuk matematis 

2 

Representation Siswa dapat merepresentasikan hasil pengerjaan 3 

Reasoning and 

Argument 

Siswa dapat memberikan penalaran secara logis 

untuk mengeksplorasi dan menghubungkan masalah 

untuk membuat kesimpulan 

4 

Devising 

Strategies for 

Soving Problems 

Siswa dapat merencanakan strategi yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah secara 

matematis 

5 

Using Sumbolic, 

formal, and 

technical 

language, and 

operations 

Siswa dapat menggunakan simbol-simbol 

matematika dalam pemecahan masalah 

6 

Using 

Mathematical 

Tools 

Siswa dapat menggunakan alat-alat matematika 

dalam pemecahan masalah 

7 
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Lampiran 58 

PEDOMAN WAWANCARA 

LITERASI MATEMATIKA 

 

TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi kemampuan literasi matematika 

siswa pada materi segiempat. 

 

METODE WAWANCARA 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan 

pedoman wawancara sehingga setiap responden mendapatkan pertanyaan yang 

sama. 

 

PERTANYAAN 

1. Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? Jika tidak 

mengapa? Jika iya, bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

2. Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan ke dalam 

bentuk matematika? Jika tidak mengapa? Jika iya, coba jelaskan bagaimana 

kamu mentransformasikan masalah yang didefinisikan? 

3. Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap hasil 

pengerjaan soal? Jika tidak mengapa? Jika iya, bagaimana cara kamu 

merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

4. Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? Jika tidak mengapa? Jika iya, bagaimana proses kamu 

memberikan suatu alasan atau argumen? 

5. Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? Jika tidak mengapa? Jika 

iya, coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

6. Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? Jika tidak mengapa? Jika iya, mengapa kamu menggunakan 

simbol matematika dalam mengerjakan soal? 

7. Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat matematika 

seperti penggaris? Jika tidak mengapa? Jika iya, mengapa kamu menggunakan 

alat tersebut? 
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Lampiran 59 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-32 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-32 : Ada yang ga, ada yang iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Karena ada yang belum tahu caranya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE1-32 : Ya pakai diketahui, ditanya, cara, jawab. Yang diketahui ditulis kaya 

panjang sisinya. Kalo ditanya ya apa yang ditanya soalnya itu. Kalo 

cara ya caranya penyelesainnya soal itu. Kalo jawab kesimpulannya. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-32 : Iya. 

G : Jika iya, coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah 

yang didefinisikan? 

SE1-32 : Ya inikan ada ukurannya, dan apa, dicari sisinya, cari luasnya, 

tingginya gitu. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-32 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE1-32 : Ya dari pertanyaannya itu berapa hasilnya, nah itu kesimpulannya. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-32 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE1-32 : Ya alasannya dipikir pakai logika. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Mengapa demikian? 

SE1-32 : Ya pakai penyelesaian aja dah, ga usah pakai strategi. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE1-32 : Lebih mudah. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE1-32 : Untuk membuat bangun-bangun. 
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Lampiran 60 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-15 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE1-15 : Ya mungkin saya tulis dulu apa yang diketahui dari soal itu dan apa 

yang ditanyakan. Terus saya kerjakanlah satu demi satu. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-15 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE1-15 : Mungkin, gimana ya, sulitlah menerangkannya. Tapi saya ubah soal 

cerita itu kebentuk matematika. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE1-15 : Ya saya ambil dari setiap jawaban atau seperti jawaban yang saya 

dapatkan dari soal itu. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE1-15 : Ya mengaitkan sesuatu hal itu dengan hal-hal yang lain mungkin. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-15 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE1-15 : Ya dengan cara seperti tadi ya, mengambil apa namanya, mencatat apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan menyelesaikan soal itu 

sedikit demi sedikit. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE1-15 : Karena mungkin bisa mempermudah dan mempercepat ketika 

penulisan ya, lebih efisien. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-15 : Iya. 
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G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE1-15 : Karena mungkin ketika menggambar bangun datar atau ruang itu 

menjadi alat bantu bagi saya. 
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Lampiran 61 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-04 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-04 : Ada yang tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena soalnya ada yang gampang, ada yang sulit, juga ada yang 

susah dipahami. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-04 : Ga sering. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya, satu saya ga begitu suka matematika sama bingung kalau 

mengerjakan matematika. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-04 : Bisa. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE1-04 : Ya apa, sesuai soal matematika itu sama sesuai pikirannya saya. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-04 : Ga, ga terlalu sering. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena ya bingung untuk mencatat apa yang logis itu, karena susah 

buat dimengerti. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-04 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE1-04 : Strateginya ya belajar, terus menghafalkan rumus-rumus, dan juga ya 

begitulah pokoknya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-04 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE1-04 : Kalau tidak ada simbol matematika ya susah untuk mengerjakan 

matematika. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-04 : Tidak terlalu. 

G : Mengapa? 
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SE1-04 : Karena kalau menggunakan penggaris untuk menggambar misalnya 

layang-layang atau apa sering tidak memakai penggaris soalnya rumit. 
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Lampiran 62 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-14 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-14 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE1-14 : Caranya itu pakai diketahui, ditanya, dijawab sama kesimpulannya. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-14 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE1-14 : Contohnya kalau panjang pakainya itu p agar lebih singkat, terus meter 

juga pakainya m agar lebih singkat juga. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Terkadang belum maksud artinya pertanyaan ini gitu. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-14 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE1-14 : Dipikirkan secara logika terus udah itu. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-14 : Kadang-kadang. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE1-14 : Mengetahui maksudnya pertanyaan tersebut dulu, terus kemudian 

mencari tahu sendiri. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-14 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE1-14 : Lebih mudah dan singkat. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-14 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE1-14 : Agar lebih rapi sama rajin. 
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Lampiran 63 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-10 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-10 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE1-10 : Menghitung dan berpikir. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-10 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE1-10 : Dengan rumus. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-10 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Sulit. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-10 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE1-10 : Agar mudah dan memahami, biar lebih jelas saat dicocokan kepada 

guru. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-10 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE1-10 : Belajar, menghitung, berpikir sama menghafalkan rumus. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-10 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE1-10 : Karena lebih mudah dipahami. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-10 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE1-10 : Agar lebih mudah pengerjaannya. 
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Lampiran 64 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE1-09 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE1-09 :Dikerjakan yang mudah dulu, sulit terakhir. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE1-09 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE1-09 : Ga tahu pak. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Tidak apa-apa. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE1-09 : Ga tahu. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE1-09 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE1-09 : Dipahami dulu, dicari jawabannya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Tidak tahu. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE1-09 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE1-09 : Untuk menggambar seperti bangun datar. 
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Lampiran 65 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-07 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-07 : Ga. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya itu apa kadang itu pertanyaannya juga agak bingungin gitu lho 

pak, ya itu. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-07 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE2-07 : Inikan yang ditanyanya keliling tanaman itu, kan inikan kalau sisi itu 

24 m mesti kan itukan apa namanya udah tahu persegi tho pak, nah 

caranya langsung 24 x 4 hasilnya itu nanti dibagi 4 ketemu nanti apa 

yang pohonnya itu ditanami dimana aja, ditanami berapa meter 

maksudnya lho. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-07 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE2-07 : Caranya itu apa namanya dengan mengingat caranya pak, misalnya 

nanti cara luas itu gimana, cara keliling gimana, nanti kalau misalnya 

diketahui sisinya ini berapa, eh panjangnya diketahui berapa nanti 

lebarnya berapa gitu. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-07 : Ga. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Ya soalnya kalau pakai penalaran itu susah pak agakan, aku kan ga 

bisa, maksudnya itu belum terbiasa pakai penalaran. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-07 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE2-07 : Strateginya itu dicari pokoknya itu yang mau dicari itu apa, nanti yang 

diketahui itu apa, misalnya sisi apa panjang apa lebar, nah habis iu 

baru kita cari jalan keluarnya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-07 : Pakai, iya gitu. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 
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SE2-07 : Buat mempermudah pekerjaan, kan nanti ga terlalu panjang, misalnya 

panjang tulis panjang tinggal p aja kan singkat. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-07 : Kalau menggambar ga pakai penggaris nanti kan ga bagus tho pak 

makanya pakai penggaris, tapi juga buat misalnya buat ngitung 

panjangnya berapa, lebar berapa gitu. 
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Lampiran 66 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-13 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-13 : Ada yang iya, ada yang enggak. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SE2-13 : Dikerjain, nanti diitu dikerjain, proses mengerjakannya nanti dicari 

dulu yang diketahui terus dicari apa yang ditanya habis itu dijawab, 

kalau udah nanti dikasih kesimpulan. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-13 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE2-13 : Pakai logika. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-13 : Bisa. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE2-13 : Menyimpulkan diambil dari jawabannya, iya lalu disimpulkan. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-13 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE2-13 : Apa ya,  melalui cara-cara yang tadi. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-13 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE2-13 : Apa ya, kalau misalnya perlu rumus nyari rumusnya, terus nanti dicari, 

dihitung udah. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE2-13 : Biar ga nulis terlalu banyak. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-13 : Kan kalau dimatematika itu sangat perlu. 
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Lampiran 67 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-17 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-17 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Susah. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-17 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena ga tahu caranya. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-17 : Bisa. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE2-17 : Caranya dibaca lagi terus diringkas gitu, ya soal sama jawabannya 

dirangkum. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-17 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE2-17 : Prosesnya, gimana ya, ga tahu. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-17 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE2-17 : Dilihat dulu soalnya terus ya habis itu waktu ngerjain soal ya dicari 

rumusnya gimana terus ya dijawab. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE2-17 : Biar lebih ringkas. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-17 : Biar lebih mudah mengukur, lebih mudah mencari jawaban kalau soal. 
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Lampiran 68 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-27 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Apa ya, kadang caranya itu gimana ya susah. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-27 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SE2-27 : Ya misal kalau apa, kalau suruh nyari keliling terus apa nganu 

rumusnya gitu lho. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-27 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE2-27 : Ya dicari jawabannya dulu terus di apa ya, ya digituiin. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ya ndak apa-apa. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-27 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SE2-27 : Ya dibaca soalnya dulu terus dipahami terus apa ya, terus baru dicari 

itunya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE2-27 : Kan soalnya apa namanya kalau ada centimeternya ya diikutin. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-27 : Biar rapi. 
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Lampiran 69 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-06 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Apa lupa caranya, soalnya susah. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ga tahu. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-06 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SE2-06 : Ya biar bisa dimengerti, lihat soalnya apa dicermati soalnya, kalau ada 

rumusnya dimasukkin rumusnya terus caranya terus jawabannya. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-06 : Ya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SE2-06 : Ya, ya gitu, alasannya di apa ya, ga tahu. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Kelamaan. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-06 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SE2-06 : Biar ngerjainnya biar mudah ga susah. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-06 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-06 : Biar, biar mudah, biar mudah apa ya, biar mudah caranya ya gitu 

ngerjainnya. 
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Lampiran 70 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SE2-30 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kadang ga ndengerin yang dijelasin guru. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kurang mengerti tentang matematika. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Karena agak males. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Karena agak males. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Agak males. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kurang, lupa lupa sama simbolnya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SE2-30 : Kadang menggunakan kadang tidak. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SE2-30 : Kalau gunakan, kalau gunakan itu nanti kalau mau buat bangun datar 

bisa rapi. 

 

  



589 
 

 
 

Lampiran 71 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-16 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-16 : Ya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SK-16 : Mencari cara agar soal tersebut bisa diselesaikan. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-16 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Ya supaya tidak sulit, tidak lebih sulit. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-16 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena bingung pak, biasanya pak. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-16 : Ya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SK-16 : Alasannya, prosesnya, memberikan cara pak agar dapat terjawab. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-16 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-16 : Ya pertama mencari soal yang rumus cara yang paling gampang, 

kemudian jika kalau sudah ketemu mencari yang lain dan akan ketemu 

hasilnya. Kemudian mencari rumus permasalahannya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-16 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-16 : Supaya lebih mudah dalam penyelesaiannya. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-16 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Supaya hasilnya bagus rapi kalau buat bidang datar. 

 

  



590 
 

 
 

Lampiran 72 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-15 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-15 : Ya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SK-15 : Dipahami soalnya lalu dikerjakan. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-15 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SK-15 : Misalnya ada soal cerita lalu dibuat lebih ringkas lagi, setelah itu baru 

dikerjakan. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-15 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SK-15 : Dengan cara diringkas lalu disimpulkan, diringkas dari jawaban. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-15 : Ya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SK-15 : Dipahami soalnya lalu dicari kata-kata yang logis lalu disimpulkan. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-15 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-15 : Caranya meringkas lalu menulis caranya yang lebih mudah agar lebih 

mudah dimengerti lagi. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-15 : Agar mudah dimengerti. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SK-15 : Agar hasilnya lebih baik lagi. 
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Lampiran 73 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-06 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-06 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SK-06 : Menghitung dari rumus lalu mencari jawabannya. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-06 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SK-06 : Kaya soal cerita setelah itu dirangkum menjadi kalimat matematika. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-06 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SK-06 : Hasil dari soal tersebut dibuat kalimat dan dikaitkan dengan soal 

tersebut. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-06 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SK-06 : Agar mudah dimengerti oleh orang lain pak, berpikir menggunakan 

etika dan logika. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-06 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-06 : Menghitungnya secara bertahap. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-06 : Agar mudah dimengerti. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SK-06 : Agar lebih rapi hasilnya pak. 
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Lampiran 74 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-07 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-07 : Iya. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SK-07 : Membaca soal dengan jelas, kalau bisa dirangkum dulu kalau soal 

cerita, habis itu dihitung secara teliti. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-07 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SK-07 : Seperti soal cerita diberi penjelasan seperti diketahui, ditanya, dan 

jawaban. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-07 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SK-07 : Dengan cara mengamati soal itu kembali dan merangkumnya. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-07 : Iya. 

G : Bagaimana proses kamu memberikan suatu alasan atau argumen? 

SK-07 : Alasannya dengan jelas, mudah dipahami. Prosesnya merangkum 

kemudian mencari kalimat yang secara logis. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-07 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-07 : Dengan dibaca secara teliti dan juga dihitung secara teliti. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-07 : Agar lebih mudah. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 

SK-07 : Karena lebih rapi, tidak melencong sana sini. 
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Lampiran 75 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-30 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-30 : Kadang-kadang. 

G : Bagaimana proses dan langkah yang kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan? 

SK-30 : Ya diberi cara, itu diketahuinya itu, itu pak. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-30 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SK-30 : Ya kaya soalnya itu diubah, diubah sendiri gitu pak, prosesnya ga tahu 

pak. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-30 : Iya. 

G : Bagaimana cara kamu merepresentasikan suatu kesimpulan tersebut? 

SK-30 : Ya kalau misalnya diketahuinya itu nanti kesimpulannya itu habis itu 

sama jawabannya. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-30 : Ndak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ga tahu pak. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-30 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-30 : Ya mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu habis itu yang sulit 

terakhir. Mengerjakan soalnya ya yang mudah itu dulu pak. Ya ya 

misalnya ya nomor 1 itu sulit dinganu dulu. Strateginya ga tahu pak. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-30 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-30 : Ya agar menghitungnya itu mudah gitu. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-30 : Iya. 

G : Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? 
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SK-30 : Agar ya kalau bisanya membuat segi-segi gitu agar tidak agar ya tidak 

sulit gitu pak. 
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Lampiran 76 

Petikan Wawancara Mengenai Literasi Matematika Subjek SK-23 

 

G : Apakah kamu memahami jawaban setiap soal yang kamu kerjakan? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena sulit. 

G : Apakah kamu mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan 

kedalam bentuk matematika? 

SK-23 : Iya. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan? 

SK-23 : Gimana ya, udah lupa og pak, udah lama og, ya panjang kali lebar. 

G : Apakah kamu dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap 

hasil pengerjaan soal? 

SK-23 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : .Karena sulit sih. 

G : Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya itu aja sulit, ya ga mudeng maksudnya. 

G : Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? 

SK-23 : Iya untuk mencari jawaban. 

G : Coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

SK-23 : Kaya gimana, ya ada yang dikali ada yang dikurangi, ya dan dibagi 

juga. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan simbol-simbol 

matematika? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa kamu menggunakan simbol matematika dalam mengerjakan 

soal? 

SK-23 : Karena lebih mudah. 

G : Apakah dalam mengerjakan soal kamu menggunakan alat-alat 

matematika seperti penggaris? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Kalau pakai penggaris kadang-kadang nggarisnya ga bisa pak. 
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Lampiran 77 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER RASA INGIN TAHU 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Indikator Aspek Nomor 

Bertanya kepada 

guru atau teman 

tentang materi 

pelajaran 

Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti 

kepada teman 

1 

Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti 

kepada guru 

2 

Siswa menanyakan tentang kebermanfaatan materi 

yang dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari 

3 

Berupaya 

mencari dari 

sumber belajar 

tentang 

konsep/masalah 

yang dipelajari 

atau dijumpai 

Siswa membaca buku paket matematika sebelum 

dan sesudah mempelajarinya 

4 

Siswa membaca selain dari buku atau bahan ajar 

yang digunakan di kelas tentang materi yang 

dibahas di kelas 

5 

Berupaya untuk 

mencari masalah 

yang lebih 

menantang 

Siswa mengerjakan soal latihan buku meskipun 

belum diperintahkan oleh guru 

6 

Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri 

7 

Aktif dala 

mencari 

informasi 

Siswa menambah informasi tentang hal-hal baru 

melalui internet 

8 

Siswa mencari informasi dengan membaca di 

perpustakaan 

9 

Siswa memperhatikan penjelasan guru di kelas 10 
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Lampiran 78 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER RASA INGIN TAHU 

 

TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi karakter rasa ingin tahu siswa 

pada materi segiempat. 

 

METODE WAWANCARA 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan 

pedoman wawancara sehingga setiap responden mendapatkan pertanyaan yang 

sama. 

 

PERTANYAAN 

1. Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada teman? 

Mengapa? 

2. Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru? 

Mengapa? 

3. Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang dijelaskan 

dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? 

4. Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? Mengapa? 

5. Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang digunakan di 

kelas tentang materi yang dibahas? Mengapa? 

6. Apakah kamu mengerjakan soal latihan meskipun belum diperintahkan oleh 

guru? Mengapa? 

7. Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? Mengapa? 

8. Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui internet? 

Mengapa? 

9. Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

Mengapa? 

10. Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? Mengapa? 
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Lampiran 79 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-32 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya kalau belum mengerti ya tanya. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-32 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya kalau belum jelas tanyain lagi. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Bisa dijadiin pedoman. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Biar bisa ingat lagi. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ga punya bukunya. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Bisa biar besoknya bisa bisa nganu ngerjain. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Kalau ga bisa tanya. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Dibuku dah lumayan jelas. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE1-32 : Ya. 
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G : Mengapa? 

SE1-32 : Bisa menambah wawasan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-32 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya biar bisa nganu mengerti. 
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Lampiran 80 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-15 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-15 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin teman juga tidak tahu yang saya tidak tahu, lebih 

baik kepada guru langsung. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin guru kan lebih tahulah tentang materi-materi 

pelajaran. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-15 : Terkadang saya nanya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin saya, jika saya tidak bertanya mungkin saya malas 

bertanya. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin lebih supaya lebih bisa memahami materi yang 

diajarkan. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena sumber ilmu itu tidak cuma dari satu sumber, menurut saya 

seperti itu. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-15 : Kadang. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin malas itu tadi. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena mungkin ingin cari tahu kemampuan diri saya sendiri. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 
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SE1-15 : Ya kadang-kadanglah. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya malas itu tadi. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE1-15 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Terkadang kalau misalkan materi itu saya anggap sulit sangat sulit 

saya akan pergi ke perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena menurut saya itu penting. 
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Lampiran 81 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-04 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-04 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena satu malu bertanya kepada guru dan mungkin kurang ya malu 

gitu sama gurunya. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-04 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena saya belum cukup mengerti yang diterangkan oleh guru. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-04 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena kalau misalnya kalau ga dipertanyakan seperti itu ya bingung 

kalau buat apa ngerjain tugas atau apa gitu bingung. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-04 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena kalau saya tidak membaca dibuku paket kurang mengerti dan 

kalau membaca ya supaya bisa mengerti. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-04 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena yang dikasih oleh gurunya ya ya sudah lengkap tetapi belum 

mengerti apa yang dimaksudkan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-04 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena belum diperintahkan ya saya bingung untuk mengerjakan apa. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-04 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya kalau tanya kepada guru ya ga mungkin, kalau tanya sama teman, 

temannya juga kebingungan, jadinya nggarap sendiri. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 
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SE1-04 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya supaya biar lebih jelas aja kalau nanya diinternet. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE1-04 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena waktunya ya saya tidak sempat sama saya itu pemales kalau ke 

perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-04 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya kalau diterangin itu harus harus diperhatikan kalau tidak ya 

gurunya paling marah atau ngasih ancaman hukuman gitu. 
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Lampiran 82 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-14 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Kalau ada PR tuh bisa ngerjain dirumah gitu. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-14 : Kadang. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Kadang kalau tanya malu gitu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Mungkin dari segi dari diri sediri sudah tahu manfaatnya. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Agar lebih tahu cara menyelesaikan soal yang diberikan. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Kalau materi tersebut tidak ada dibuku bisa tanya ke teman atau cari 

diinternet. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Kalau karena belum dikasih ngerti sama sama bab ini. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-14 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena apa ya mungkin kalau dijelasin sama guru ga tahu cari cari 

cara penyelesaian sendiri. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 
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SE1-14 : Kalau tidak ada dibuku paket kita bisa cari tahu diinternet karena 

leluasa untuk mencari. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena tidak sempat. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Kalau ada PR bisa lebih bisa tahu cara penyelesaiannya. 
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Lampiran 83 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-10 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena saya belum tahu ingin tahu bertanya kepada teman yang lebih 

tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Ya biar lebih tahu gitu aja. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Biar mudeng dan ga ya biar mudeng gitu aja. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena biar lebih mudeng dan ga lupa saat ulangan. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Biar lebih banyak cara atau rangkuman. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-10 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena belum diperintah kalau itu dikira ngerjain sendiri tapi nyontek. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-10 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena ingin percaya diri. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena lebih luas luas isi dan caranya. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 
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SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena buku banyak. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-10 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Biar lebih mudeng. 
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Lampiran 84 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE1-09 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Karena belum tentu betul. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE1-09 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Karena ada yang belum dipahami belum mengerti. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Ga apa-apa. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Tidak membawa bukunya. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE1-09 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Untuk menambah wawasan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE1-09 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Karena agar cepat selesai. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Kalau belum dimengerti tanyakan kepada guru. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE1-09 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Untuk menambah wawasan. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE1-09 : Tidak. 
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G : Mengapa? 

SE1-09 : Ga pernah ke perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE1-09 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Diajak ngobrol sama teman. 
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Lampiran 85 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-07 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-07 : Kadang pak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Ya soalnya kan nanti kan ya cuma apa mesti kan ada yang ga tahu dikit 

doang ya mesti nanti tanyanya ya kadang-kadang, ini gimana caranya 

ini gimana. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-07 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Ya soalnya kan guru kan mesti udah tahu caranya semua tho pak, mesti 

nanti kalau tanya mesti ya nanti dijawab gini caranya gitu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-07 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Ga apa-apa pak, ya apa namanya ga pernah ditanya kaya gitu og 

soalnya og. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Biar hafal lagi pak yang diterangin gurunya itu. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Biar menambah wawasan yang lebih banyak tentang materi itu. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Nanti kalau biar misalnya udah udah diperintahin suruh ngerjain udah 

ngerjain tho pak. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-07 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Kadang aku juga tanya gurunya juga caranya gimana ke gurunya itu, 

ya kan soalnya kita kan ga tahu caranya juga tho pak misal dalam 

pengerjaan ga tahu caranya lha ya kan ga tahu isinya juga tho. 
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G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya kan enak pak dari internet, kita kan baca sendiri gitu lho ga 

ada suara rame dari teman-teman tho biasanya. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE2-07 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Malah apa ga suka ke perpustakaan aja pak aku. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-07 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Kan itu kan penting pak penjelasan guru nanti kalau ga ndengerin ya 

ga tahu materinya selanjutnya. 
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Lampiran 86 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-13 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jadi biar tahu kan sebelumnya kan belum tahu, jadi biar tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Biar tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-13 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Ga apa-apa. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jadi kalau sebelumnya itu biar tahu materinya terus kalau sesudahnya 

mempelajari yang tadi diajarkan gurunya. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jadi biar banyak sumber-sumber, jadi biar pengetahuannya banyak. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Sebagai latihan jadi saat guru udah ngajarkan kita udah ngerjain gitu. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jadi biar bisa, nanti kalau ga bisa baru tanya. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jadi biar banyak sumbernya. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 
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SE2-13 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Jarang ke perpustakaan, apa ya biasanya kalau kesana kan enaknya 

ada temannya, lha jarang ada teman yang bisa diajak ke perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Biar tahu materinya, biar bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, 

mungkin bisa kalau ada ulangan gitu nanti bisa ngerjain. 
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Lampiran 87 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-17 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Biar lebih jelas. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena kalau sama guru itu lebih lebih mudah dipahami. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-17 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ndak tahu. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya ya ya biar tahu apa yang mau dipelajari. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Biar lebih tahu semuanya, lebih luas lebih luas pemahamannya. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Buat latihan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-17 : Ndak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena kadang malas. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya ga apa-apa, ndak apa-apa. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE2-17 : Iya. 
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G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena lebih lebih tahu lebih tahu penyelesaiannya gitu. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya karena ya harusnya gitu. 
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Lampiran 88 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-27 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Biar kalau ada ulangan bisa njawab gitu. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Apa ya, biar tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-27 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ya ga apa-apa. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Karena biar mempelajari materi sebelumnya gitu. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ndak apa-apa. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Apa ya, ya biar kalau udah dianu udah ngerjain gitu lho. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ya kadang ga mudeng. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Apa ya, karena biar apa tahu lebih banyak. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE2-27 : Tidak. 
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G : Mengapa? 

SE2-27 : Apa ya, ndak apa-apa. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa 

SE2-27 : Ya biar mudeng. 
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Lampiran 89 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-06 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Biar apa ya, biar biar tahu tadi yang dijelasin sama gurunya. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ga apa-apa. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ndak tahu pak. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-06 : Ga. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Malas. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-06 : Ga. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ga apa-apa, ya biar ya yang dikasih guru udah cukup kok pak. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Biar, biar apa ya, biar, biar jawab, biar jawabannya bisa di apa ya, 

biar jawabannya bisa buat latihan lagi. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Soalnya kadang susah nanti biar kalau ga bisa nanti tanya sama 

temannya. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Malas. 
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G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE2-06 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ga ada waktu. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-06 : Iya. 

G : Mengapa 

SE2-06 : Biar paham. 
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Lampiran 90 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SE2-30 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SE2-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kurang ngerti yang dijelasin guru. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Malu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Ga sempat. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Malas. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SE2-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kalau kadang kalau dibuku yang paket kurang lengkap. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Belum ngerti itunya kaya rumus, cara. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SE2-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kalau nanya teman nanti dikira nyontek. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Tidak sempat. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SE2-30 : Tidak. 
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G : Mengapa? 

SE2-30 : Malas. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SE2-30 : Ya lumayan ndengerin. 

G : Mengapa 

SE2-30 : Karena agak dikit rasa ngantuk. 
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Lampiran 91 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-16 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-16 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena kalau seumpama saya belum tahu teman sudah tahu bisa 

diajari dan saya bisa. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-16 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena guru lebih pandai daripada saya. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-16 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena ya belum begitu paham. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-16 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Kalo lagi mood ya baca. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-16 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena nganu pak, untuk mencari informasi lebih dalam dari materi 

yang diajarkan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-16 : Tidak pak. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Takut kalau nanti ngerjain, ternyata apa yang dikerjain soal lain. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-16 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Ya kalau saya kadang-kadang ga bisa nanti tanya teman, kalau bisa ya 

ngerjain sendiri. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-16 : Tidak. 

G : Mengapa? 



623 
 

 
 

SK-16 : Karena nganu pak, apa ga ada waktu nyari diinternet. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SK-16 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Sama ga ada waktu juga. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-16 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Supaya materi yang diajarkan paham. 

 

  



624 
 

 
 

Lampiran 92 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-15 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Agar yang belum dimengerti dapat dimengerti. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Agar dapat lebih paham lagi. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Supaya dapat pahama dan mengerti. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-15 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Kurang waktunya. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Agar bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena kalau belum dikasih tahu oeh guru lebih bisa lagi. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-15 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena kalau ada yang tahu dikerjakan sendiri bisa, kalau ga ya sama 

guru. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-15 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Agar lebih banyak lagi wawasannya. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 
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SK-15 : Jarang. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Jarang ke perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena supaya tahu apa yang diajarkan oleh guru. 
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Lampiran 93 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-06 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena mungkin gurunya lagi sibuk jadi tanyanya sama teman. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena hasilnya itu lebih lebih meyakinkan pak. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Agar lebih mudah. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-06 : Jarang pak. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena sibuk pak. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena lebih memperluas wawasan pak. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Agar saat guru menjelaskan soal itu kita sudah mengerti. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-06 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Ya agar kalau kita nyari sendiri kan pasti lebih lama untuk 

mengingatnya. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-06 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Ya karena supaya wawasannya bertambah. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 
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SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Agar menambah wawasan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Agar mengetahui materi apa saja yang disampaikan oleh guru. 
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Lampiran 94 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-07 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena kalau tanya ke guru biasanya lagi sibuk, kalau sama teman ga 

sibuk. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Agar lebih meyakinkan. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-07 : Jarang. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena sibuk. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-07 : Kadang-kadang. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena waktuya lebih lebih dikit aja. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Agar bisa mengetahui banyak wawasan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Agar lebih mengetahuinya. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena kalau nyari sendiri bisa dioret-oret, bisa dapet lebih lebih lebih 

detail dan bisa dapet bisa dioret-oret ya nanti dioret-oret sendiri habis 

itu nanti bisa tahu secara detail dari cara pertama sampai cara 

terakhir. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-07 : Ya. 
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G : Mengapa? 

SK-07 : Karena juga untuk menambah wawasan lebih luas. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SK-07 : Jarang. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena jarang ke perpustakaan. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Agar agar mengetahui dan kalau diberi soal bisa mengerjakan. 
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Lampiran 95 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-30 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-30 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya agar bisa menermati caranya gitu pak. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-30 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya agar tahu itu caranya, habis itu nanti yang akan keluar dalam 

ulangan itu apa aja. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-30 : Kadang-kadang pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ada yang ya kalau ada yang dah tahu ada yang tidak tahu gitu. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya apa ya pak, ya agar tahu yang dipelajari tadi itu apa aja itu babnya 

gitu. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-30 : Ndak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Apa pak, ndak ya paling ya tidak keluar dalam materi gitu bisa aja pak. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-30 : Ndak pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya nanti kalau pas semua teman itu mengerjakan malah tidak 

mengerjakan sendiri, gojek sendiri mengganggu teman gitu. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-30 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Agar tahu motivasinya gitu, cara-caranya gitu pak. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-30 : Iya pak. 

G : Mengapa? 
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SK-30 : Kalau membuat soal itu dari internet juga bisa itu. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SK-30 : Kadang-kadang pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya bisa saja itu sama kaya yang diinternet atau yang diajarkan sama 

guru gitu pak. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-30 : Kadang-kadang pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya kadang-kadang satu diajak bermain sama teman kadang-kadang 

ndak gitu. 
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Lampiran 96 

Petikan Wawancara Mengenai Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek SK-23 

 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

teman? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena saya belum tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada 

guru? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Kadang-kadang kan kita tidak tahu biar bisa tahu. 

G : Apakah kamu menanyakan tentang kebermanfaatan materi yang 

dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena kalau dijelaskan ya malu. 

G : Apakah kamu membaca buku paket matematika sebelum dan sesudah 

mempelajarinya? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Biar cepat tahu pembelajaran matematika. 

G : Apakah kamu membaca selain dari buku atau bahan ajar yang 

digunakan di kelas tentang materi yang dibahas di kelas? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya ga ada waktu untuk membaca. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal latihan buku meskipun belum 

diperintahkan oleh guru? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Kalau tidak diperintahkan ya makin sulit belum diajarkan. 

G : Apakah kamu mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena kalau nyontek teman kan biasanya sering dimarahin. 

G : Apakah kamu menambah informasi tentang hal-hal baru melalui 

internet? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Tidak ada waktu lagi. 

G : Apakah kamu mencari informasi dengan membaca di perpustakaan? 

SK-23 : Ya. 
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G : Mengapa? 

SK-23 : Karena biar cepat tahu. 

G : Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Kalau tidak diperhatikan ya nanti tidak mudeng, tidak tahu. 
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Lampiran 97 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KESULITAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL SERUPA PISA 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Jenis Kesalahan Indikator Nomor 

Kesalahan 

kebiasaan 

Siswa tidak terbiasa mengerjakan soal-soal yang 

menyerupai soal PISA 

1 

Kesalahan 

Pengetahuan 

Siswa tidak mengetahui informasi mengenai soal-

soal yang menyerupai soal PISA 

2 

Kesalahan 

membaca 

Siswa tidak mampu membaca kata-kata maupun 

simbol yang terdapat dalam soal 

4 

Kesalahan 

Memahami 

Masalah 

Siswa tidak mampu memahami apa yang 

dimaksudkan/diperlukan 

5 

Kesalahan 

Transformasi 

Siswa tidak mampu mengidentifikasikan operasi 

matematika yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan 

6 

Kesalahan 

Kemampuan 

Proses 

Siswa salah dalam mengemukakan prosedur 

pengerjaan yang benar 

7 

Kesalahan  

Penulisan 

Siswa salah dalam menuliskan jawaban 8 
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Lampiran 98 

PEDOMAN WAWANCARA 

KESULITAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL SERUPA PISA 

 

TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi letak kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal serupa PISA pada materi segiempat. 

 

METODE WAWANCARA 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan 

pedoman wawancara sehingga setiap responden mendapatkan pertanyaan yang 

sama. 

 

PERTANYAAN 

1. Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? Pada nomor 

berapa kamu mengalami kesulitan? 

2. Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang menyerupai 

soal-soal ini? Jika tidak, mengapa? Jika ya, seberapa sering kamu mengerjakan 

soal-soal seperti ini? 

3. Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal-soal ini? Jika tidak, mengapa? Jika iya, dari mana kamu 

mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

4. Silahkan kamu baca kembali soal-soal tersebut! Adakah simbol atau lambang 

matematis yang tidak kamu ketahui pada soal tersebut? Mengapa? 

5. Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal tersebut? Apakah kamu 

yakin masalah tersebut harus diselesaikan seperti itu? Mengapa? 

6. Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

Mengapa? 

7. Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal tersebut! Mengapa? 

8. Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum dikumpulkan? 

Mengapa? 
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Lampiran 99 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-32 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-32 : Ada yang iya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-32 : Nomor, ya gimana ya pak, kalau bisa kadang-kadang ya bisa tapi kalau 

ga tuh kan ada cara yang ga dimengerti itu lho pak, yang nomor 8 ini 

pak, kan kadang-kadang pakai logika. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-32 : Iya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE1-32 : Ya kalau ada soal dari guru ya seperti ini. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-32 : Ya. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SE1-32 : Buku mandiri. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE1-32 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disesediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-32 : Tidak ada, paham. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Simbolnya kan cuma 100 m sama 50 m tok. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE1-32 : Berapakah kira-kira banyaknya pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-32 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Lha ini pertanyaannya kan berapa kira-kira banyaknya pengunjung 

konser tersebut. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE1-32 : Cari panjang habis itu dikali berapa orang dalam 1 m. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya kadang-kadang kan 1 m berapa orang gitu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 
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SE1-32 : Ya itu dicari panjang habis itu 1 m berapa hasilnya, itu dikali 1 m 

dalam orang itu. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya, ya itu tho pak 1 m itu kan kadang-kadang kalau ga ada 4 orang 2 

orang gitu. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-32 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-32 : Ya biar nanti kalau ibaratnya salah bisa diganti lagi. 
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Lampiran 100 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-15 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-15 : Ya mungkin ada beberapalah yang sulit. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-15 : Mungkin ini nomor 8 dan 4. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-15 : Iya pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE1-15 : Tidak terlalu sering. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-15 : Belum. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya ga tahulah. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 4? 

SE1-15 : Gambar dibawah ini merupakan model jalan yang dibuat di tengah-

tengah sebidang tanah yang berukuran 8 m x 6 m. Jalan yang dibuat 

memiliki lebar 2 m. Berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-15 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena itu mudahlah. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE1-15 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 5 mete 50 m 

akan diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual 

habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-15 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena ini adalah simbol-simbol yang mudah menurut saya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 4? 

SE1-15 : Mengetahui luas tanah yang akan dibuat jalan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Karena disini sudah dijelaskan pada kalimat terakhir. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 



639 
 

 
 

SE1-15 : Ya harus mencari atau mengira-ngira berapa banyaknya pengunjung 

pada konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-15 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Karena sudah dijelaskan pada soal nomor 8. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

4? 

SE1-15 : Rumus (diam) luas persegi dan persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena ini merupakan bangun persegi atau persegi panjang. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE1-15 : Apa ya (diam agak lama) mungkin hanya perkalian, perkalian ya 

jumlah orang setiap m
2
 mungkin. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Karena disini hanya ada panjang dan lebar, mungkin saya harus 

mencari luas lapangan kemudian mengira-gira berapa orang yang ada 

dalam setiap m
2
. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4! 

SE1-15 : Ya menghitung luas kedua jalan, ya mungkin saya cari tahu dulu dari 

panjang, lebar, dan seterusnyalah. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena yang ditanyakan meliputi jalan itu, jadi saya langsung. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE1-15 : Ya menghitunglah, luas lapangan kemudian mencari atau megira-ngira 

berapa orang setiap m
2
 dan mengalikan ke luas awal yang asli. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Ya karena yang ditanyakan seputar itu saja. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-15 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-15 : Karena mungkin ada sedikit kesalahan yang tidak saya sadari ketika 

saya menulis jawaban. 
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Lampiran 101 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-04 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-04 : Ada. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-04 : 5. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-04 : Kalau mengerjakan seperti ini baru pertama kali. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena guru yang dulu diajarkan tidak seperti ini soalnya mecarinya 

dibuku paket. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-04 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya soalnya (diam) piye yo, ya pokoknya susah untuk dipahami. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 5? 

SE1-04 : Gambar dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah 

persegi kecil dan 4 buah persegi panjang. Motif persegi kecil memiliki 

luas 25 cm
2
, sedangkan motif persegi panjang memiliki panjang yang 

besarnya 2 kali lebarnya. Berapakah luas daerah A? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-04 : Tidak ada. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Soalnya sudah saya mengerti, soalnya gampang lambangnya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 5? 

SE1-04 : Harus mencari luas daerah A. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-04 : Iya, sama itu mecari luas daerah ubin kecil sama ubin yang luas. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Karena yo untuk apa, untuk mengetahui hasil luas daerah A. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

5? 

SE1-04 : Rumusnya cuman mencari luas motif ubin persegi kecil dan motif 

persegi yang panjang, rumus luas persegi dan persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya kan sudah tertera dalam soalnya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 5! 
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SE1-04 : Langkah saya cuman membaca ulang soal ini, kalau belum paham 

diulangi lagi, kalau sudah paham disegerakan menjawab hasilnya. 

Dengan ini kan apa ubin yang berbentuk persegi dengan panjag 20 cm, 

terus ubin persegi kecil panjangnya 25 cm dikali 2 sedangkan yang 

persegi panjang 2 kali lebarnya, luas apa persegi kecil berarti 50 cm
2
 

dikali 4 udah. Hasilnya terus dikurangi sama luas luas desain sebuah 

ubin yang berbentuk persegi. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Ya supaya bisa mengetahui hasil luas daerah A. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-04 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-04 : Supaya lebih teliti dan puas dengan hasil sendiri. 
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Lampiran 102 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-14 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-14 : Ya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-14 : Nomor 4, 5, dan 7. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-14 : Ya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE1-14 : Hampir hampir hampir (diam) PR yang diberi oleh guru. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena (diam) belum mencari tahu. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 4? 

SE1-14 : Gambar dibawah ini merupakan model jalan yang dibuat di tengah-

tengah sebidang tanah yang berukuran 8 m x 6 m. Jalan yang dibuat 

memiliki lebar 2 m. Berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena sudah jelas. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 5? 

SE1-14 : Gambar dibawah dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang 

berbentuk persegi dengan panjang 20 cm. Momotif ubin tersebut terdiri 

dari 2 buah persegi kecil dan 4 buah persegi panjang. Motif persegi 

kecil memiliki luas 25 cm
 
kub eh persegi, sedangkan motif persegi 

panjang memiliki panjang yang besarnya 2 kali lebarnya. Berapa luas 

daerah A? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena disini sudah jelas. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 7? 

SE1-14 : Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang berbentuk dari 

dua buah persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah yang akan 

ditanami bunga sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah kolam 

ikan. Berapakah luas tanah yang akan ditanami bunga? 



643 
 

 
 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : (diam lama) ga tahu. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 4? 

SE1-14 : Mencari luas sebidang sebidang tanah dulu, terus mencali mencari 

luas jalan, kemudian luas sebidang tanah dikurangi luas sebidang 

jalan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-14 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena (diam agak lama) karena mungkin sudah tahu rumus-rumusnya 

untuk mencari itu. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 5? 

SE1-14 : Mencari luas 2 persegi kecil dan 4 buah persegi panjang, kemudian 

mencari luas motif mencari luas ubin kemudian dikurangi. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-14 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena disini udah, pertanyaannya udah udah saya mengerti. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 7? 

SE1-14 : Luas, masalah yang harus diselesaikan, luas berapa luas tanah yang 

akan ditanami bunga. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena disini udah dikasih pertanyaan tersebut. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

4? 

SE1-14 : Rumus luas persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena bentuk, bentuk disi eh bentuk, gambar disini bentuknya persegi 

sebidang tanah persegi panjang. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

5? 

SE1-14 : Rumus luas (diam) persegigi, luas persegi panjang, udah. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena digambar, digambar tersebut udah udah terdapat persegi sama 

persegi panjang. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

7? 

SE1-14 : Luas persegi, luas persegi sama udah itu. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena disini yang akan dicari tahu luas tanah. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4! 
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SE1-14 : Caranya diketahui dulu mana yang yang di, diketahui dulu terus mana 

yang ditanya di terus masukkan rumus-rumus yang diket yang diketahui 

sama kesimpulan. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena lebih mudah pakai itu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 5! 

SE1-14 : Diketahui, kemudian ditanya, dijawab sama kesimpulan. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Lebih mudah, lebih ringkas. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 7! 

SE1-14 : Caranya sama diketahui, ditanya, dijawab, sama di sama kesimpulan. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Lebih mudah. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-14 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-14 : Karena kalau ada kesalahan biar bisa dibetulin kembali. 
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Lampiran 103 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-10 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-10 : Ada. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-10 : 2 dan 4. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-10 : Ya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE1-10 : Banyak. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-10 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena baru baru dipelajari. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 2? 

SE1-10 : Halaman rumah Pak Kardi berbentuk persegi panjang dengan panjang 

60 m dan lebar 30 m. Di sekeliling halaman tersebut, akan dipasangi 

pagar dengan biaya Rp. 150.000,00 per meter. Berapakah biaya yang 

diperlukan Pak Kardi untuk pemasangan pagar tersebut? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-10 : Ada. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena lupa. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 4? 

SE1-10 : Gam gambar gabar dibawah ini merupakan model jalan yang dibuat di 

tengah-tengah sebidang tanah yang berukuran 8 m x 6 m. Jalan yang 

dibuat memiliki dua lebar 2 m. Berapa luas tanah yang dibutuhkan 

jalan? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-10 : Ada. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Lupa. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 2? 

SE1-10 : Biaya pemasangan pagar Pak Kardi. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-10 : Yakin. 

G : Mengapa? 
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SE1-10 : Karena (diam) karena (diam) karena rumah Pak Kardi belum ada 

pagar. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 4? 

SE1-10 : Hmm meng menghitung lebar 2 m, lebar dan keliling. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-10 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena (diam) karena gambaran itu menunjukkan bahwa yang dicari 

jalan. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

2? 

SE1-10 : (diam agak lama) rumus biasa (diam) keliling keliling pa rum pagar 

rumah Pak Kardi, keliling perseg persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena rumah Pak Kardi berbentuk persegi panjang. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

4? 

SE1-10 :  (diam) Kurang tahu. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Lupa. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 2! 

SE1-10 : Mempelajari (diam) kurang tahu. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Sulit. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4! 

SE1-10 : Nomor 4, menghitung, menghitung, menghitung jumlah lebar jalan dan 

menghitung keliling persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Karena itu yang saya lihat dari soal. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-10 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE1-10 : Sudah percaya. 
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Lampiran 104 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE1-09 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE1-09 : Iya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE1-09 : Nomor 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE1-09 : Ya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE1-09 : Tidak sering. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE1-09 : Iya. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SE1-09 : Guru. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE1-09 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE1-09 : Tidak, tidak ada. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Karena sudah jelas. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE1-09 : Mencari banyaknya pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE1-09 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Disoal tertulis berapakah kira-kira banyaknya pengunjung konser 

tersebut. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE1-09 : (diam agak lama) Tidak tahu pak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Belum tahu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE1-09 : (diam agak lama) Tidak tahu pak. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Ga apa-apa. 
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G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE1-09 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE1-09 : Agar tidak ada yang belum diisi. 
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Lampiran 105 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-07 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-07 : Ya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-07 : Nomor 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-07 : Iya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-07 : Seringnya pak, kalau belajar, nanti kalau ada waktu senggang, 

ngerjain soal-soal aja, nanti nyari diinternet, ngeprint, nyari soal. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-07 : Nggak pak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Ga tahu, belum pernah denger yang namaya PISA, ya nyari soal 

tinggal nyari soal matematika gitu. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE2-07 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-07 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya udah ada panjang sama lebarnya ini pak. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-07 : Berapakah pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya kan yang ditanya disini sudah ada ditanya berapakah kira-kira 

pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-07 : Rumusnya pak, kayaknya ini nyari itu luas lapangannya dulu, panjang 

kali lebar. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Lha ini kita nyari luas apa namanya lapangannya dulu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 
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SE2-07 : Ga bisa pak. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya belum pernah nemuin soal kayak gini ini. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-07 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-07 : Soalnya kalau ga diperiksa pak, salah kecil sedikit saja dah nilainya 

kurang, bagiku tu itu dah gimana itu lho. 
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Lampiran 106 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-13 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-13 : Ya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-13 : Nomor 4, nomor 6, sama nomor 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-13 : Pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-13 : Jarang. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-13 : Ya. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SE2-13 : Dari buku latihan. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 4? 

SE2-13 : Gambar dibawah ini merupakan model jalan yang dibuat di tengah-

tengah sebidang tanah yang berukuran 8 m x 6 m. Jalan yang dibuat 

memiliki lebar 2 m. Berapakah luas tanah yang dibuat jalan? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-13 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena udah tahu. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 6? 

SE2-13 : Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. 

Lantai ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9m
2
 dan tinggi 

ruangannya 3 m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut 

terdapat satu jendela berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1 m 

dan satu pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 m dan 

lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat yang berisi 1 kg 

yang dapat digunakan untuk megecat dinding seluas 6 m
2
. Berapa 

banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk mengecat 

seluruh dinding ruangannya? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-13 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena udah tahu. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 
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SE2-13 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-13 : Nggak. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena udah tahu. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 4? 

SE2-13 : Mencari luas tanah yang dibuat jalan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena ini ada pertanyaan berapakah luas tanah yang dibuat jalan. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 6? 

SE2-13 : Banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh dinding 

ruangan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena pertanyaannya itu. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-13 : Menghitung banyaknya pengunjung konser. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-13 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena disebutkan disoal seperti itu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

4? 

SE2-13 : (diam) Mencari luas, rumusnya berarti ini persegi panjang ya, persegi 

panjang itu panjang kali lebar. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena persegi panjang. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

6? 

SE2-13 : (diam) Mencari keliling ruangan, em apa tuh, panjang eh 2 kali ini apa 

tho persegi, du eh 4 kali sisi. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Soalnya disini disebutkan ruangannya berbentuk persegi. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-13 : Mencari apa ini luas lapangan, panjang kali lebar. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Karena ini apa ya persegi panjang. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4! 
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SE2-13 : (diam agak lama) Dicari luasnya, dicari luas luas apa ini jalan eh luas 

sebidang tanah, terus habis itu dikurangi luas jalan, eh oh 

dikuranginya sama yang ga termasuk jalan, jadi yang selain jalan, jadi 

tadi luas sebidang tanah dikurangi eh apa jumlah luas yang ga dipakai 

buat jalan. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Kan yang dicari jalannya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 6! 

SE2-13 : Ini dicari kelilingnya, habis itu dikurangi apa luas jendela, luas jendela 

eh luas jendela, iya dikurangi luas jendela terus dikurangi eh apa itu 

luas pintu, habis itu em apa ya itu catnya, terus tinggal dibagi sama ini 

apa eh ini apa ininya yang digunakan itu apa ya itu, kan ini dapat 

digunakan untuk mengecat dinding seluas 6 m, lha terus nanti hasilnya 

tadi dibagi sama 6 m, terus jumlahnya berarti berapa kilogram. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : (diam) Gimana ya, kayaknya kalau dilogika sih gitu, tapi ga tahu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE2-13 : Kan udah dicari ini tadi apa luas, habis itu dilogika dikira-kira. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Soalnya kan, gimana ya, kan ini kan soalnya berapakah kira-kira 

banyaknya pengunjung, jadi ya dikira-kira. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-13 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-13 : Takutnya nanti kalau ada yang salah, jadi diteliti lagi, kalau ada yang 

salah nanti dibetulin. 
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Lampiran 107 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-17 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-17 : Ya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-17 : 6 sama 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-17 : Pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-17 : Ya ga terlalu sering. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-17 : Ga. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ga tahu. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 6? 

SE2-17 : Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. 

Lantai ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 dan tinggi 

ruangannya 3 m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut 

terdapat satu jendela berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1 m 

dan satu pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 m dan 

lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat yang berisi 1 kg 

yang dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 6 m
2
. Berapa 

banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Herman untuk mengecat 

seluruh dinding ruangannya? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-17 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena udah pernah dipelajari. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE2-17 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-17 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Sudah pernah diajarkan. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 6? 
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SE2-17 : (diam) Mencari banyak kaleng cat yang dibutuhkan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-17 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Karena di disoalnya ada. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-17 : Mencari banyak banyaknya pengunjung. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-17 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Soalnya sudah ditulis. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

6? 

SE2-17 : Pakai rumus keliling, keliling (diam agak lama) keliling persegi sama 

persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya disoalnya ada. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-17 : (diam) Luas dan (diam) luas lapangannya (diam agak lama) luas 

persegi (diam) persegi panjang. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya untuk mencari banyaknya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 6! 

SE2-17 : Langkahnya mencari luasnya dulu, luas persegi eh ga tahu ding (diam) 

ga tahu caranya. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Lupa caranya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE2-17 : Mencari kira-kira berapa orang dalam 1 m terus dikalikan luasnya ini. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Ya kayaknya gitu. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-17 : Enggak. 

G : Mengapa? 

SE2-17 : Biasanya waktunya udah habis. 

 

  



656 
 

 
 

Lampiran 108 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-27 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-27 : Ya lumayan. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-27 : 5 terus 8, 6. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-27 : Udah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-27 : Ya apa ga terlalu sering. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-27 : Pernah. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SE2-27 : Dari SD. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 5? 

SE2-27 : Gambar dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut tediri dari 2 buah 

persegi kecil dan 4 buah persegi panjang. Motif persegi kecil memiliki 

luas 25 cm
2
, sedangkan motif persegi panjang memiliki panjang yang 

besarnya 2 kali lebarnya. Berapakah luas daerah A? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Karena udah diajari. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 6? 

SE2-27 : Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. 

Lantai ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 dan tinggi 

ruangannya 3 m. Pada salah satu sisi dinding ruangan tersebut 

terdapat satu jendela berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1 m 

dan satu pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 m dan 

lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat berisi yang berisi 

1 kg yang dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 6 m
2
. 

Berapa panjang eh berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak 

Herman untuk mengecat seluruh dinding ruangannya? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Karena udah diajari. 
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G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE2-27 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang diadakan disediakan ter 

terjual habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira 

banyak pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-27 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Udah diajari. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 5? 

SE2-27 : (diam) Masalah ubin. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam agak lama) Karena (diam agak lama) biar tahu. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 6? 

SE2-27 : (diam) Masalah (diam) banyak kaleng cat untuk mengecat dinding 

ruangan. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-27 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam) Karena pertanyaanya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-27 : Masalah (diam) banyak pengunjungnya. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-27 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam) Apa ya, karena pertanyaannya itu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

5? 

SE2-27 : Ga tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam agak lama) Tidak tahu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

6? 

SE2-27 : (diam agak lama) Ga tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam agak lama) Bingung. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-27 : (diam) Rumusnya (diam agak lama) Ndak tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ndak tahu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 5! 

SE2-27 : (diam agak lama) Ndak tahu. 
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G : Mengapa? 

SE2-27 : Ndak tahu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 6! 

SE2-27 : (diam agak lama) Nganu apa nyari diketahui, terus ditanya, terus 

dijawab, jawabannya, (diam) nganu apa kasih kesimpulannya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : (diam agak lama) Apa ya (diam agak lama) ga tahu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE2-27 : (diam agak lama) Ga tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Ga tahu. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-27 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-27 : Biar ga salah, biar ga keliru. 
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Lampiran 109 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-06 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-06 : Ada. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-06 : Yang nomor 7 sama 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-06 : Ya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-06 : Ga tahu pak lupa. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-06 : Pernah. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SE2-06 : Di SD pernah. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 7? 

SE2-06 : Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang berbentuk dari 

dua buah persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah yang akan 

ditanami bunga sedangkan daerah yang diarsir adalah kolam ikan. 

Berapakah luas tanah yang akan ditanami bunga? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-06 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ga tahu pak. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE2-06 : Pada sebuah lapangan dengan panjang se 100 m dengan lebar 50 m 

akan diadakan sebuah konser musik. Tiket yang dise sediakan dijual 

habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyak 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-06 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ya disoalnya ada. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 7? 

SE2-06 : Luasnya, luas persegi. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-06 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Disoalnya suruh mencari luas yang akan ditanami bunga. 
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G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-06 : Mencari (diam) luas luas tanah yang yang akan dibuat konser musik. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-06 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Kan disoalnya udah ada. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

7? 

SE2-06 : Rumus persegi, luasnya tu 4 kali sisi. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Biar bisa mudah ngerjainnya. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-06 : Rumus, rumus, rumus persegi panjang, rumus persegi panjang yang 

(diam) luas luas luas. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Biar biar bisa tahu berapa banyak kira-kira pengunjung konser 

tersebut. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 7! 

SE2-06 : Mencari luas, luas persegi, apa (diam) ang angka pada luas persegi 

dimasukkin dirumusnya, dicari terus jawabannya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Ya biar bisa nemuin jawabannya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE2-06 : Mencari luas persegi panjang, em panjang (diam) pan rumus apa 

angka-angka yang disoalnya dimas dimasukkin rumusnya, dicari terus 

jawabannya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Karena disoalnya disuruh mencari luas. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-06 : Ya. 

G : Mengapa? 

SE2-06 : Biar jawabannya betul. 
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Lampiran 110 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SE2-30 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SE2-30 : Ya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SE2-30 : 7 dan 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SE2-30 : Iya pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SE2-30 : Kadang-kadang. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Karena aku ga bisa matematika. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 7? 

SE2-30 : Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang berbentuk dari 

dua buah persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah yang akan 

ditanami bunga sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah kolam 

ikan. Berapakah luas tanah yang akan ditanami bunga? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kalau ini agak ngerti. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SE2-30 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SE2-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kurang ngerti soalnya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 7? 

SE2-30 : Menghitung luas tanah yang akan ditanami bunga. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : (diam agak lama) Karena (diam agak lama) ga tahu. 
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G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SE2-30 : Ga tahu. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SE2-30 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Lupa. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

7? 

SE2-30 : Ga tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Kurang ngerti. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SE2-30 : Ga tahu. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Lupa. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 7! 

SE2-30 : (diam agak lama) Menghitung luas yang diarsir (diam) dikali terus 

lupa. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Yakin aja. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SE2-30 : Ga tahu juga. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Lupa. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SE2-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SE2-30 : Takut kalau ada yang salah. 
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Lampiran 111 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-16 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-16 : Ada. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-16 : 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-16 : Pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SK-16 : Kalau lagi ada PR dari guru gitu saya kerjain sama nyari-nyari. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-16 : Ya. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SK-16 : Dari website. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-16 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-16 : Ga ada. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena sudah dijelaskan disini disoalnya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-16 : Masalah mencari banyak pengunjung. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-16 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena disini yang ditanya banyak pengunjung dan apa jumlah tiket 

yang tersedia. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-16 : Rumusnya panjang kali lebar. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Karena ini lapangannya berbentuk persegi panjang. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-16 : Langkahnya mencari luas lapangan tersebut, kemudian mengira-ngira 

per m
2
 itu ada berapa orang. 

G : Mengapa? 
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SK-16 : Karena mengira-ngira. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-16 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-16 : Supaya tidak kecewa pada saat penilaian nanti. 
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Lampiran 112 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-15 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-15 : Iya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-15 : 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-15 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena belum pernah dikasih sama guru yang diajarkan. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-15 : Pernah. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SK-15 : Dari buku sama internet. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-15 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyak 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-15 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena yang diketahui disini panjang sama lebar, tidak disebut yang 

lain. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-15 : Mengira-ngira banyaknya pengunjung konser. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-15 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena soalnya kayak gitu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-15 : Mencari luas lalu mengira-ngira 1 meter itu cukup untuk berapa orang, 

panjang kali lebar. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena itu persegi panjang. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-15 : Luasnya dikira-kira dengan per 1 meternya itu untuk berapa orang, 

cukup untuk berapa orang. Dari awalnya panjangnya kali lebar itukan 
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luas, habis itu per 1 meternya itu, luasnya dibagi per 1 m cukup untuk 

berapa orang. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Karena jawabannya kayak gitu. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-15 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-15 : Agar hasilnya dapat memuaskan dan lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal. 
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Lampiran 113 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-06 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-06 : Ada. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-06 : 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-06 : Belum. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena guru matematikanya belum pernah ngasih soal kayak gini pak. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-06 : Pernah. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SK-06 : Internet pak. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-06 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Serta sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-06 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena sudah jelas disoalnya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-06 : Me mengira-ngira banyaknya pengunjung konser. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Ya (diam) karena (diam) karena disoal emang pertanyaannya seperti 

itu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-06 : Panjang sebuah lapangan, panjang kali lebar. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Karena lapangan tersebut berbentuk persegi panjang. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-06 : Panjang dikali lebar, setelah itu mengira-ngira setiap 1 m ada 

beberapa orang. 

G : Mengapa? 
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SK-06 : Ya agar lebih mudah pak. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-06 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-06 : Agar tidak kecewa setelah menerima hasilnya. 
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Lampiran 114 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-07 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-07 : Iya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-07 : 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-07 : Iya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SK-07 : Ga sering juga. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-07 : Ya. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SK-07 : Dari informasi dari guru dan diwebsite. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-07 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-07 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena disini sudah teruang jelas. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-07 : Mengira-ngira banyaknya pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-07 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena disoal ini ditanyakan berapakah kira-kira banyaknya 

pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-07 : Mencari luas panjang kali lebar dan mengira-ngiranya (diam) mencari 

dari luas yang tadi diketahui. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Karena (diam) itu jawabannya. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-07 : (diam) Dicari luas kemudian (diam) mencari mengira-ngira seperti tadi 

dan jawaban setelah itu diberi alasan. 
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G : Mengapa? 

SK-07 : Karena itu soalnya. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-07 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-07 : Agar lebih menyakinkan dan tidak kecewa saat tahu nilainya. 
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Lampiran 115 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-30 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-30 : Ya terdapat pak. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-30 : Nomor 5 pak, 6 sama 7, 8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-30 : Iya. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SK-30 : Seminggu, seminggu sekali. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-30 : Kadang-kadang. 

G : Dari mana kamu mengetahui informasi mengenai soal-soal ini? 

SK-30 : Mengetahui informasinya itu ya tanya gitu, tanya pak, ya guru. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 5? 

SK-30 : Gambar dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah 

persegi kecil dan 4 buah persegi panjang. Motif persegi kecil memiliki 

luas 25 cm kuadrat, sedangkan motif persegi panjang memiliki panjang 

yang besarnya 2 kali lebarnya. Berapakah luas daerah A? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-30 : Ya ndak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya udah, ya ada yang mudah ada yang ga. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 6? 

SK-30 : Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. 

Lantai rumah ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m 

kuadrat dan tinggi ruangannya 3 m. Pada salah satu sisi dinding 

ruangan tersebut terdapat satu jendela berbentuk persegi pan persegi 

dengan panjang sisinya 1 m dan satu pintu berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 2 m dan lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu 

kaleng cat yang berisi 1 kg yang dapat digunakan untuk mengecat 

dinding seluas 6 m kuadrat. Berapa banyak kaleng cat yang dbutuhkan 

Pak Herman untuk mengecat seluruh din dinding ruangannya? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya karena ya gitu pak, ya mudah-mudah gampang pak. 
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G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 7? 

SK-30 : Gambar berikut merupakan model sebuah tan taman yang berbentuk 

dari dua buah persegi. Daerah yang diarsir adalah tanah yang di akan 

ditanami bunga sedangkan daerah yang ak yang diak tidak diaksir da 

adalah kolam ikan. Berapakah luas tanah yang akan ditamnami 

bunga? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-30 : Ndak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya gimana ya pak, ya mudah gitu pak. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-30 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyak 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-30 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya gampang-gampang mudah. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 5? 

SK-30 : Mencari luas daerah A. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-30 : Yakin pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya gimana ya pak, ya gitu, ya gitulah pak, yakin ya karena yang dicari 

ya luas daerah A pak. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 6? 

SK-30 : Berapa yang dibutuhkan kaleng cat Pak Herman untuk mengecat 

seluruh dinding ruangannya. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-30 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Karena yang dibutuhkan kaleng cat Pak Herman itu berapa. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 7? 

SK-30 : Mencari luas tanah yang akan ditanami bunga. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-30 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya karena soalnya ya tulisannya ya gitu pak. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-30 : Mencari banyaknya pengunjung konser tersebut. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-30 : Yakin. 

G : Mengapa? 



673 
 

 
 

SK-30 : Karena udah ada disoalnya itu. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

5? 

SK-30 : Rumusnya ya dikali semua pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Karena lebih mudah pak. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

6? 

SK-30 : Ya luas luas dikali tinggi, habis itu dibagi panjang sisinya, ya dikali 

semua pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Lebih gampang pak. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

7? 

SK-30 : Rumusnya ya, luasnya ya, luas (diam) rumus persegi pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya gambarnya ya persegi pak. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-30 : 100 kali 50 dibagi 2, panjang kali lebar bagi 2 gitu pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya karena itu mencari panjang sama lebar pak. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 5! 

SK-30 : Gimana ya pak, langkahnya ya mencari nganunya pak luasnya pak, ya 

sama mencari luas daerah A gitu pak, apa itu, lebar persegi kecil dan 

persegi panjang dikali gitu pak, sedangkan motif panjang, motif yang 

persegi panjang ya dikali sama lebarnya pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ga tahu pak. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 6! 

SK-30 : Langkahnya itu (diam) dinganu pak, apa itu, diketahuinya dulu, habis 

itu ditanya, habis itu dijawab. Langkah-langkah dijawabnya ya yang 

dikali semua pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Mudah-mudah seperti itu pak. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 7! 

SK-30 : Ya ditanya, diketahui, terus diawab. Jawabnya ya 15 kali 10 bagi 2 eh 

15 kali 10 itu bagi 5 kali 10. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya mudah –mudah pak. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-30 : Ditanya, itu diketahui, itu menjawabnya sama diberi alasannya, 

njawabnya ya yang 100 kali lebar bagi 2 itu pak. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Mudah pak. 
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G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-30 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-30 : Ya kalau misalnya ada yang belum dikerjakan gitu kerjakan dulu, habis 

itu kalau ada yang salah-salah gitu diteliti. 
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Lampiran 116 

Petikan Wawancara Mengenai Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Serupa 

PISA Subjek SK-23 

 

G : Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut? 

SK-23 : Iya. 

G : Pada nomor berapa kamu mengalami kesulitan? 

SK-23 : 5, 6 sama  8. 

G : Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini atau soal yang 

menyerupai soal-soal ini? 

SK-23 : Pernah. 

G : Seberapa sering kamu mengerjakan soal-soal seperti ini? 

SK-23 : Ya seminggu sekali pas ada BK. 

G : Apakah kamu pernah mengetahui informasi mengenai soal-soal yang 

menyerupai soal ini? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena belum tahu sih. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 5? 

SK-23 : Gambar dibawah ini merupakan desain sebuah ubin yang berbentuk 

persegi dengan panjang 20 cm. Motif ubin tersebut terdiri dari 2 buah 

persegi kecil dan 4 buah persegi panjang. Motif persegi kecil memiliki 

luas 25 cm
2
, sedangkan motif persegi panjang memiliki panjang yang 

besarnya 2 kali lebarnya. Berapakah luas daerah A? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Karena sudah memahami simbol-simbol. 

G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 6? 

SK-23 : Pak Herman ingin mengecat dinding salah satu ruangan di rumahnya. 

Lantai rumah ruangan tersebut berbentuk persegi dengan luas 9 m
2
 

dan tinggi ruangannya 3 m. Pada salah satu sisi dinding ruangan 

tersebut terdapat satu jendela berbentuk persegi panjang dengan 

panjang sisinya 1 m dan satu pintu berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 2 m dan lebar 1 m. Jika Pak Herman membeli satu kaleng cat 

yang berisi 1 kg yang dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 

6 m
2
. Berapa banyak kaleng cat yang dbutuhkan Pak Herman untuk 

mengecat seluruhnya dinding ruangannya? 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-23 : Iya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Cara menghitungnya. 
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G : Silahkan kamu baca kembali soal nomor 8? 

SK-23 : Pada sebuah lapangan dengan panjang 100 m dan lebar 50 m akan 

diadakan sebuah konser musik. Tiket yang disediakan terjual habis 

bahkan banyak fan yang berdiri. Berapakah kira-kira banyak 

pengunjung konser tersebut? Sertakan alasanmu! 

G : Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal tersebut? 

SK-23 : Tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya karena sulit mencari. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 5? 

SK-23 : Mencari luas, luas daerah A. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-23 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Krena disini ada. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 6? 

SK-23 : Cari (diam agak lama) menghitung (diam) menghitung luas. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-23 : Yakin. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya biar bisa ketemu jawabannya. 

G : Apakah masalah yang harus kamu selesaikan pada soal nomor 8? 

SK-23 : (diam) Mencari jawaban tentang konser musik. 

G : Apakah kamu yakin masalah tersebut yang harus diselesaikan? 

SK-23 : Yakinlah. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya kalau ga ada jawabannya salah. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

5? 

SK-23 : Belum tahu, tidak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya karena kalau pas dijelasin guru saya berdiskusi dengan teman. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

6? 

SK-23 : Lupa pak. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Lupa. 

G : Apakah rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

8? 

SK-23 : Belum tahu. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Sulit sih dipahami. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 5! 

SK-23 : Menghitung. 

G : Mengapa? 
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SK-23 : Menghitung untuk mencari jawaban. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 6! 

SK-23 : Menghitung, pertama menghitung luas, luas lantai eh luas ruangan, 

yang kedua (diam) sisi mencari sisi, lebar, lebar dinding. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya karena mudah seperti itu. 

G : Bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 8! 

SK-23 : (diam) Sulit, belum dipahami, ga tahu. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Ya sulit. 

G : Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum 

dikumpulkan? 

SK-23 : Ya. 

G : Mengapa? 

SK-23 : Biar benar. 
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Lampiran 117 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KUALITAS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Dimensi Indikator Nomor 

Strategi 

Pengorganisasian 

Pembelajaran 

Membuatkan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan 

1 

Menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama 

2 

Memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri 

3 

Strategi 

Penyampaian 

Pembelajaran 

Menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran 

4 

Menggunakan berbagai media dalam pembelajaran 5 

Strategi 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Memberikan motivasi atau menarik perhatian 6 

Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 7 

Mengingatkan kompetensi prasyarat 8 

Menimbulkan penampilan siswa 9 

Memberikan umpan balik 10 
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Lampiran 118 

PEDOMAN WAWANCARA 

KUALITAS PEMBELAJARAN 

 

TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi kualitas pembelajaran CORE 

pendekatan realistik berbantuan edmodo yang dilakukan guru dari sudut pandang 

siswa. 

 

METODE WAWANCARA 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan 

pedoman wawancara sehingga setiap responden mendapatkan pertanyaan yang 

sama. 

 

PERTANYAAN 

1. Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan setiap 

kali pertemuan? Bagaimana menurut kamu? 
2. Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas secara 

bersama saat pembelajaran? Bagaimana menurut kamu? 

3. Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi tertentu 

yang akan dibahas secara mandiri? Bagaimana menurut kamu? 
4. Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? Bagaimana menurut kamu? 
5. Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam pembelajaran? 

Bagaimana menurut kamu? 
6. Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? Bagaimana menurut kamu? 

7. Apakah guru kamu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

Bagaimana menurut kamu? 
8. Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum memulai 

pembelajaran? Bagaimana menurut kamu? 
9. Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui pembelajaran 

yang berlangsung? Bagaimana menurut kamu? 
10. Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? Bagaimana menurut kamu? 
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Lampiran 119 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-32 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Ya karena udah dikasih soal-soal pembelajarannya. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Mudah dimengerti. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Ya, gimana ya, ya bisa menambah wawasan. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Mudah dimengerti. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Mudah mengerti. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Ya menambah minat nganu buat belajar. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Ya biasa aja, tidak terlalu mengganggu. 

G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 

SE1-32 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Biasa aja. 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-32 : Ya. 
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G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Ya bagus bagus aja. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-32 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-32 : Bisa mengingat pelajaran yang udah dipelajari. 
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Lampiran 120 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-15 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Baiklah, karena rangkuman itu penting menurut saya dan dapat 

memperjelas materilah. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Ya baiklah, jadi ya menurut saya itu baik, karena siswa bisa 

mempersiapkan dari rumah. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Baik, ya bisa jadi sebuah latihanlah. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Ya itu baiklah, karena bisa gimana ya bisa melakukan kegiatan 

kebersamaanlah, bisa bersama-sama, bisa bicara, bisa melakukan 

kegiatan-kegiatan yang mengandung sosiallah, seperti itu. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Ya baiklah, ya itu baik menurut saya, karena bisa apa ya, buat praktek. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-15 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Baik karena itu kan menarik perhatian ya, bagi siswa yang tidak 

memperhatikan kan bisa jadi memperhatikan, lebih memperhatikan 

guru. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Baik, ga tahulah. 

G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 
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SE1-15 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Ya baik, karena bisa lebih ingatlah materi. 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-15 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Ya baik, karena siswa itu bisa belajar percaya dirilah. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-15 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-15 : Baik karena itu guru bisa mengetahui apakah siswa tersebut 

mendengarkan atau memperhatikan ketika pembelajaran. 
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Lampiran 121 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-04 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Ya sangat baik, kan haruse kan tugasnya guru kan gitu, biar murid tu 

biar mengerti materi yang diajarkan sama dibuku paket sama lks. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Ya sikapnya ya sangat baik biar muridnya ga kesusahan nggarap 

soalnya dan mengerti materinya. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Ya itu buat mematangkan diri untuk misalnya materi itu keluar disaat 

ujian supaya muridnya bisa. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya, gimana ya, ya sangat mudah dipahami karena sudah 

disampaikan metode pembelajaran sama guru. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Ya memang itu harus dilakukan supaya misalnya kalau ga ada alat 

bantu untuk mengerjakan matematika ya muridnya juga kesusahan. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya, biar saya itu ga, ga kebingungan, ga kebingungan buat 

ngerjain soal karena udah diterangin sama gurunya. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-04 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya kalau ga ada tujuan pembelajaran ya murid dan yang 

diajarinya itu ya keteteran. 
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G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 

SE1-04 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya ya ga apa-apa, gitu pak. 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-04 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya ya gitu, ya supaya muridnya biar bisa berani buat nulisin 

soal jawab-jawaban. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-04 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-04 : Menurut saya ya supaya apa siswanya biar ga lupa materi yang 

diajarkan gitu. 
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Lampiran 122 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-14 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Materinya yang disampaikan pakainya soal. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-14 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Ya sebelum itu dipelajari dulu agar lebih mudah. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-14 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Agar lebih tahu kemampuannya dibab tersebut. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-14 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Lebih mudah dipahami. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-14 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Juga sama agar mudah dipahami. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-14 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Agar lebih mau belajar bab tersebut. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Tidak ada masalah. 

G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 

SE1-14 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Ya mungkin tidak ada masalah. 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-14 : Ya. 
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G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Lebih menarik siswa untuk lebih mau belajar. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-14 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-14 : Lebih seru belajarnya. 
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Lampiran 123 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-10 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Ya mudah ga terlalu sulit. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-10 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Baik, karena tidak terlalu sulit. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Senang, lebih menarik. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Lebih mudah dan menarik. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Modern. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-10 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Ya ndak apa-apa. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Biar lebih pandai. 

G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Biar lebih efektif. 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-10 : Ya. 
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G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Ya baiklah, lebih modern gitu pak. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-10 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-10 : Biar lebih pandai, lebih mudah. 
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Lampiran 124 

Petikan Wawancara Mengenai Kualitas Pembelajaran Subjek SE1-09 

 

G : Apakah guru kamu memberikan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Karena tidak memberi rangkuman. 

G : Apakah guru kamu menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama saat pembelajaran? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Baik, karena ditetapkan pelajaran. 

G : Apakah guru kamu memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Baik, karena untuk menambah ilmu atau wawasan. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

pembelajaran? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Baik. 

G : Apakah guru kamu menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran? 

SE1-09 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Baik, bisa menambah kreatifitas. 

G : Apakah guru kamu memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

selama pembelajaran berlangsung? 

SE1-09 : Iya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Baik. 

G : Apakah guru kamu menjelskan tujuan pembelajaran kepada siswa? 

SE1-09 : Ya. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Untuk menambah wawasan. 

G : Apakah guru kamu mengingatkan kompetensi prasyarat sebelum 

memulai pembelajaran? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Tidak baik karena harusnya diulang kembali 

G : Apakah guru kamu menimbulkan penampilan siswa melalui 

pembelajaran yang berlangsung? 

SE1-09 : Tidak. 
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G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Tidak baik. 

G : Apakah guru kamu memberikan umpan balik kepada siswa selama 

pembelajaran? 

SE1-09 : Tidak. 

G : Bagaimana menurut kamu? 

SE1-09 : Ya baik.  
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Lampiran 125 

TABEL HARGA KRITIK DARI r PRODUCT-MOMENT 

 

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan  

95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,997 

0,950 

0,878 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,999 

0,990 

0,959 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

26

27

28

29

30

31

32 

33 

34

35

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,388 

0,381 

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,496 

0,487 

0,478 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

125 

150 

175 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

100

0 

0,266 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

 

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r. 

(Arikunto, 2006: 359). 
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Lampiran 126 

TABEL DISTRIBUSI t 
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Lampiran 127 
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Lampiran 131 
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Lampiran 132 
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Lampiran 133 
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Lampiran 134 

DOKUMENTASI 

 

Kelas Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa mengerjakan soal uji coba literasi matematika 

 

Kelas Eksperimen 1 

 
Siswa mengerjakan soal pre-test literasi 

matematika 

 

 
Peneliti memberikan materi apersepsi 

(Tahap Connecting) 

 
Siswa berdiskusi mengerjakan lembar 

diskusi siswa (Tahap Organizing) 

 

 

 

 
Peneliti membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan saat diskusi 
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Siswa memanipulasi objek nyata 

menggunakan tali rafia 

 

 
Salah satu kelompok mempresetasikan 

hasil diskusi mereka di depan kelompok 

lain (Tahap Reflecting) 

 

 
Salah satu siswa mengerjakan soal latihan 

 
Siswa mengerjakan kuis secara mandiri 

(Tahap Extending) 

 

 
Siswa mengerjakan soal post-test literasi 

matematika 

 

 

 
Wawancara dengan salah satu subjek 

 

Kelas Eksperimen 2 

 
Siswa mengerjakan soal pre-test literasi 

matematika 

 
Siswa berdiskusi mengerjakan lembar 

diskusi siswa 
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Salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 
Siswa mengerjakan latihan soal 

 
Siswa mengerjakan soal post-test literasi 

matematika 

 

 
Wawancara dengan salah satu subjek 

 

Kelas Kontrol 

 

 
Siswa mengerjakan soal pre-test literasi 

matematika 

 

 
Peneliti mengajarkan materi segiempat 

 

 
Siswa memperhatikan penjelasan materi 

 

 

 
Salah satu siswa bertanya ketika 

penjelasan materi 
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Siswa mengerjakan soal post-test literasi 

matematika 

 
Wawancara dengan salah satu subjek



 
 

 
 

 




