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ABSTRAK 

Nazikha, F.N. 2016. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan 

Self-Esteem Siswa Kelas VII pada Pembelajaran Matematika dengan Model 

Discovery Learning. Skripsi. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 

Dr. Isnarto, M. Si., dan Pembimbing Pendamping Drs. Sugiarto, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Self-Esteem, Model Discovery 

Learning. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian ketuntasan klasikal 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII pada pembelajaran 

matematika dengan model discovery learning dan untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VII berdasarkan self-esteem pada pembelajaran 

matematika dengan model discovery learning. Jenis penelitian ini adalah mixed 

methods dengan desain penelitian sequential explanatory. Tahap pertama pada 

penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, subjek 

yang digunakan yaitu siswa kelas VII excellent MTs N Model Brebes. Sebanyak 

32 siswa kelas VII excellent diberikan tes kemampuan komunikasi matematis dan 

skala self-esteem. Selanjutnya, data mengenai ketuntasan klasikal diperoleh dari 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang dianalisis dengan uji normalitas 

dan uji proporsi. Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan menganalisis data 

secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui skala self-esteem, tes 

kemampuan komunikasi matematis, dan pedoman wawancara. Sebanyak 32 siswa 

kelas VII excellent  dipilih 6 siswa untuk melakukan wawancara mengenai hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis yang masing-masing 3 siswa dengan self-

esteem rendah dan 3 siswa dengan self-esteem tinggi. Data mengenai hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis selanjutnya di triangulasi dengan data hasil 

wawancara. Analisis tes kemampuan komunikasi matematis dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap 

verifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VII pada pembelajaran dengan model 

discovery learning mencapai ketuntasan klasikal 90,625%, 2) kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-esteem rendah pada 

pembelajaran matematika dengan model discovery learning adalah: (a) kurang 

mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan, (b) kurang 

mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik, (c) 

mamu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika, 3) kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan self-esteem tinggi pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning adalah: (a) mampu menuliskan pernyataan, alasan, dan 

penjelasan yang relevan, (b) mampu menyajikan gambar, tabel, diagram, dan 

grafik, (c) mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan dan perkembangan. 

Hal tersebut dikarenakan setiap aktivitas dalam kehidupan akan selalu terkait 

dengan matematika. Selain itu, matematika berperan penting dalam 

perkembangan ilmu lain yang juga berpengaruh pada perkembangan dalam 

kehidupan manusia. Menurut Asikin (2012: 40) terdapat lima standar proses 

dalam pembelajaran matematika: belajar untuk memecahkan masalah, belajar 

untuk bernalar dan bukti, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk mengaitkan 

ide, belajar untuk mempresentasikan. 

Tujuan pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam lampiran III 

Permendikbud No. 58 tahun 2014 yaitu siswa dapat mengomunikasikan gagasan, 

penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan 

kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu 

aspek yang harus dikuasai oleh siswa agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut 

NCTM (2000: 272) kemampuan komunikasi matematis siswa memperlihatkan 

seberapa jauh pemahaman matematis dan letak kesalahan konsep siswa.  Lin et al. 

(2008: 1) menyatakan komunikasi matematis harus diperhatikan dan merupakan 

kompetensi yang harus diajarkan dan dipelajari di sekolah.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika MTs Negeri Model 

Brebes, Ade Haris Himawan, M.Si pada tanggal 23 Januari 2016 diperoleh bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII belum optimal. Hal tersebut 

terlihat dari hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal UAS semester gasal 

tahun ajaran 2015/ 2016. Siswa masih kesulitan dalam membuat gambar ilustrasi 

gambar yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada soal. Menurut guru, 

85% siswa tidak menggambarkan ilustrasi gambar saat diketahui permasalahan 

nyata. Padahal adanya gambar tersebut dapat mempermudah abstrak siswa untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

Selain aspek kognitif, aspek psikologis siswa juga perlu mendapat perhatian. 

Menurut Happy (2014) pembelajaran lebih efektif jika guru tidak hanya dapat 

mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, khususnya self-

esteem (harga diri) siswa. Hal ini didukung dengan pendapat Clemes (2001: 8) 

yang menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat bagi remaja untuk 

menentukan sukses di sekolah. Lo (2011) mengungkapkan bahwa sekolah 

merupakan tempat bagi remaja untuk tumbuh secara psikologis, mengembangkan, 

mencoba untuk menunjukkan dirinya dan proses mendewasakan diri dengan 

membangun kesan mengenai dirinya serta belajar berperilaku sosial yang tepat.  

Menurut Guindon (2010) self-esteem (harga diri) adalah sikap atau evaluasi 

(penilaian afektif individu) terhadap self-concept konsep diri. Self-esteem terbagi 

menjadi tingkat self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. Individu dengan self-

esteem tinggi akan mengevaluasi kemampuan dirinya secara positif. Katja et al  

sebagaimana dikutip oleh Lo (2011: 49) menyatakan bahwa seseorang dengan 
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self-esteem tinggi akan memiliki perilaku yang baik, memiliki sikap optimis 

dalam menyelesaikan setiap permasalahannya, memiliki rasa percaya diri, dan 

yakin atas kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya individu dengan self-esteem 

rendah sulit menemukan hal positif dalam tindakan yang dilakukan, cenderung 

pesimis, kurang percaya diri, tidak yakin atas kemampuan yang dimiliki dan 

cenderung menyalahkan diri sendiri. 

Self-esteem menjadi perhatian yang sangat penting dalam belajar. Hal ini 

dikarenakan self-esteem mempengaruhi keberhasilan seorang siswa dalam belajar.  

Clemes & Bean (2001: 1) menyatakan bahwa harga diri yang rendah membatasi 

kemampuan untuk berprestasi dalam proses belajar, hubungan antar manusia dan 

bidang produktif lainnya. Oleh karena itu, guru hendaknya mengetahui tingkat 

self-esteem siswa agar dapat memberikan perhatian tertentu kepada siswa dengan 

self-esteem rendah agar hasil pembelajaran lebih maksimal. 

Hasil pembelajaran yang maksimal dapat dicapai apabila dalam 

pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

yang ada pada dirinya. Oleh karena itu pemilihan model pembelajaran hendaknya 

didasarkan pada model pembelajaran yang dapat mengeksplorasi kemampuan 

siswa. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, pembelajaran 

yang digunakan masih berpusat pada guru. Pembelajaran seperti ini membuat 

siswa menjadi pasif dalam pembelajaran dikelas sehingga tidak dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya dengan baik. Oleh 

karena itu, dipilih satu model yang membuat siswa lebih aktif sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya secara efektif. 
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Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menuntut 

siswanya untuk aktif. Menurut Joolingen (dalam Mawaddah, 2015), discovery 

learning adalah pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka 

sendiri dengan bereksperimen, dan membuat kesimpulan aturan/ konsep dari hasil 

eksperimennya tersebut. Pada saat pembelajaran dengan model discovery learning 

siswa diberikan masalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematisnya yang berupa permasalahan pada soal yang disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan hal tersebut 

diharapkan penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian dari Tukaryanto (2015: 95) yang menyatakan pembelajaran 

dengan model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis. 

Selain model pembelajaran, pendekatan pembelajaran juga penting dalam 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Pendekatan belajar (approach to 

learning) dan strategi atau kiat melaksanakan pendekatan serta metode belajar 

termasuk faktor-faktor penting untuk menentukan tingkat efisiensi dan 

keberhasilan belajar siswa (Syah, 2007: 133). Pendekatan scientific diyakini dapat 

mengembangkan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan siswa melalui kegiatan 

mengamati, menanya, menalar, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis berdasarkan Self-Esteem 

Siswa Kelas VII dengan Model Discovery Learning”.   
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

(1) Kemampuan komunikasi siswa masih belum optimal. 

(2) Self-esteem mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. 

1.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini menganalisis kemampuan komunikasi matematis berdasarkan 

self-esteem siswa kelas VII pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning. Kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini 

adalah kemampuan komunikasi matematis tertulis. Kemampuan komunikasi 

matematis tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan self-esteem siswa. Tingkat 

self-esteem dalam penelitian ini digolongkan menjadi rendah dan tinggi. Siswa 

yang dimaksud disini adalah siswa MTs N Model Brebes kelas VII dan materi 

yang digunakan adalah pengolahan dan penyajian data statistika. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII pada 

pembelajaran matematika dengan model discovery learning mencapai 

ketuntasan klasikal 85%? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-

esteem rendah pada pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning? 
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3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-

esteem tinggi pada pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pencapaian ketuntasan klasikal kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VII pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning. 

2. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan 

self-esteem rendah pada pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning. 

3. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan 

self-esteem tinggi pada pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam membantu pemikiran 

terhadap upaya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

berdasarkan self-esteem siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

(1) Memperoleh pengalaman dalam meneliti kemampuan komunikasi matematis 
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berdasarkan self-esteem siswa kelas VII pada pembelajaran matematika 

dengan model discovery learning. 

(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengajar serta 

mengembangkan pembelajaran selanjutnya. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

(1) Mengetahui self-esteem siswa. 

(2) Meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. 

1.6.2.3 Bagi Pendidik 

Sebagai referensi bahwa model discovery learning dapat membantu 

pemikiran dalam rangka meningkatkan komunikasi matematis siswa. 

1.6.2.4 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran dalam rangka 

meningkatkan komunikasi matematis siswa. 

1.7 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

mengartikan maksud yang ada dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 60), analisis merupakan 

penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya. 

Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis mengenai kemampuan komunikasi 

matematis berdasarkan self-esteem siswa. 
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1.7.2 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah suatu cara untuk 

menyampaikan ide, pendapat atau perilaku baik secara langsung, tak langsung 

maupun melalui media. Secara umum, Nurahman (Rachmayani, 2014: 17) 

kemampuan komunikasi matematis dapat dibedakan menjadi kemampuan 

komunikasi matematis lisan dan tertulis. Kemampuan komunikasi lisan 

merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan menjelaskan secara detail 

melalui berbicara, mendengarkan, berdiskusi, maupun bertukar pendapat. 

Sedangkan kemampuan komunikasi matematis tulisan adalah kemampuan siswa 

untuk menjelaskan secara tertulis ide-ide matematisnya berupa pernyataan, 

menyajikan suatu gambar, tabel, diagram, grafik, dan mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa, notasi atau 

simbol matematika. Kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini 

adalah kemampuan komunikasi matematis siswa dalam mengungkapkan ide-ide 

matematisnya secara tertulis yang biasa dikenal dengan kemampuan komunikasi 

matematis tertulis. 

1.7.3 Self-Esteem 

 Self-esteem (harga diri) merupakan penilaian seseorang secara umum 

terhadap dirinya sendiri, baik berupa penilaian positif maupun negatif yang 

berakibat pada keberhargaan diri untuk menjalani kehidupan. Self-esteem dibagi 

menjadi self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. Self-esteem dapat diukur 

dengan menggunakan skala self-esteem. Penelitian ini digunakan Rosenberg Self-
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esteem Scale (RSES). 

1.7.4 Model Discovery Learning 

 Menurut Joongelin (dalam Mawaddah, 2015) discovery learning adalah 

pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

bereksperimen, membuat kesimpulan aturan/ konsep dari hasil eksperimennya 

tersebut. Pembelajaran dengan model discovery learning memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut (Putrayasa, 2014: 3): menambah pengalaman siswa 

dalam belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat, menggali 

kreatifitas siswa, mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan 

kerjasama antar siswa. Sintaks model pembelajaran dalam penelitian ini meliputi: 

orientasi siswa kepada masalah, identifikasi masalah, menyusun prakiraan, 

konfirmasi hasil penemuan, pendalaman hasil penemuan. 

1.7.5 Ketuntasan Pembelajaran 

Ketuntasan belajar dalam penelitian ini tercapai apabila siswa mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. Ketuntasan belajar klasikal kemampuan 

komunikasi matematis yaitu kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar 

klasikal apabila banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan belajar indivudial 78 

sekurang-kurangnya 85%. 

1.8 Sistematika Skripsi 

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

pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir sebagai berikut. 

1. Bagian Pendahuluan, berisi halaman judul, surat pernyataan keaslian tulisan, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 
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daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi, terdiri dari 5 bab sebagai berikut. 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, fokus 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang mendasari permasalahan dalam skripsi 

dan penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam 

penelitian dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini membahas metode penelitian, desain penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan 

data, prosedur penelitian, dan hasil pengembangan instrument penelitian. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

Bab 5 Penutup 

Bab ini membahas simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan teori serta lampiran-lampiran yang melengkapi uraian penjelasan pada 

bagian inti skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar 

Belajar adalah tahapan perubahan seluruh perilaku individu sebagai hasil 

dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial yang melibatkan proses 

kognitif (Syah, 2014: 90). Hal ini sesuai dengan hakikat belajar menurut Slavin 

(dalam Rifa’I &Ani, 2012: 66), Belajar adalah perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Gagne belajar merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling kait mengkait sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku (Rifa’i &Ani, 2012: 68). Jadi, belajar 

merupakan proses perubahan perilaku individu sebagai akibat dari perilaku dan 

proses kognitifnya dan memiliki unsur-unsur yang saling terkait.  

Menurut Rifa’i & Ani (2012: 68-69) unsur-unsur dalam belajar adalah 

sebagai berikut: 

(1) Siswa 

Siswa dapat diartikan sebagai warga belajar, dan peserta dalam kegiatan 

kegiatan belajar. Siswa memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 

mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori yang kompleks; 

dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang 

menunjukkan apa yang telah dipelajari. 



13 

 

 

 

(2) Rangsangan  

Peristiwa yang dapat merangsang pengindraan siswa disebut rangsangan. 

Agar siswa mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan diri pada 

rangsangan tertentu yang diminati. 

(3) Memori 

Memori yang ada pada siswa berisi berbagai pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. 

(4) Respon  

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Siswa 

yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stumulus tersebut. 

Kegiatan belajar akan terjadi jika terdapat interaksi antara stimulus dengan 

isi memori, sehingga terjadi perubahan perilaku setelah adanya stimulus tersebut. 

Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator bahwa siswa telah melakukan 

kegiatan belajar. 

2.2 Pembelajaran Matematika  

Matematika merupakan kajian yang sangat penting. Matematika mulai 

dijadikan sebagai subjek kajian pada abad ke enam SM. Istilah matematika 

berasal dari bahasa Yunani “mathein” atau “manthenein” yang artinya 

“mempelajari” (Suyitno: 2014).  

Menurut Rifa’I &Anni (2012: 158), pembelajaran merupakan usaha 

pendidik membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku 
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siswa. Menurut NCTM (2000: 16) pembelajaran matematika adalah pembelajaran 

yang memerlukan pemahaman tentang pengetahuan siswa dan apa yang mereka 

butuhkan untuk belajar, kemudian membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka 

agar dapat belajar dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah suatu upaya guru mata pelajaran matematika dalam 

memberikan pengajaran dengan memperhatikan pemahaman dan kebutuhan siswa 

tentang matematika agar memperoleh pemahaman matematika dengan baik. 

2.3 Teori Belajar Pendukung 

Teori belajar merupakan penjelasan bagaimana terjadinya belajar atau 

suatu informasi diproses didalam pikiran seseorang. Dengan menggunakan teori 

belajar diharapkan dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. Beberapa teori 

belajar yang mendukung dilaksanakannya penelitian ini, yaitu. 

2.3.1 Teori Belajar David Ausubel 

Teori David Ausubel merupakan teori mengenai belajar bermakna yang 

mengaitkan informasi-informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

oleh siswa. Menurut Dahar, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2012) belajar 

bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang 

relevan dan terdapat struktur kognitif seseorang. Belajar dikatakan bermakna jika 

memenuhi syarat: materi yang akan dipelajari bermakna secara potensial, dan 

anak yang belajar bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Belajar 

bermakna dalam hal ini yaitu belajar dengan cara menemukan. Belajar dengan 

cara menemukan akan menjadi bermakna karena siswa tidak hanya menghafalkan 

konsep pada suatu pembelajaran tetapi siswa diajak menemukan konsep sehingga 
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siswa lebih memahami konsep yang ia pelajari. 

Teori ini memiliki keterkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan 

yaitu discovery learning. Pada proses pembelajaran dengan model discovery 

learning siswa dituntut untuk menemukan konsep dengan mengaitkan informasi 

yang sudah dipunyai sebelumnya dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa 

diberikan kesempatan untuk menemukan konsep baru berdasarkan apa yang sudah 

dimiliki sebelumnya dengan mengaitkan konsep sebelumnya yang relevan dengan 

konsep yang akan ditemukan. 

2.3.2 Teori Belajar Piaget 

Piaget (dalam Rifa’I & Anni, 2012: 170-171) mengemukakan tiga prinsip 

utama dalam pembelajaran antara lain: 

(1) Belajar aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif subjek 

belajar, perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan subjek belajar 

sendiri, misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol, mengajukan 

pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, atau membandingkan penemuan sendiri 

dengan penemuan temannya. 

(2) Belajar lewat interaksi sosial 

Suasana yang memungkinkan terjadi masalah interaksi diantara subjek 

belajar perlu diciptakan dalam proses pembelajaran. Piaget percaya bahwa belajar 

bersama, baik diantara sesama, maupun dengan orang dewasa akan membantu 

perkembangan kognitif subjek bernalar. Apabila terjadi interaksi di antar subjek 
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belajar maka khasanah kognitif subjek bernalar akan diperkaya dengan macam-

macam sudut pandang dan alternatif tindakan. 

(3) Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif subjek belajar akan lebih berarti apabila didasarkan 

pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Jika hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan 

kognitif subjek belajar cenderung mengarah ke verbalisme. 

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori belajar Piaget yaitu belajar aktif 

dengan berinteraksi sosial melalui kegiatan bekerjasama dengan teman sebaya dan 

belajar dengan pengalaman sendiri. 

Teori tersebut sesuai dengan pembelajaran dengan model discovery 

learning, dimana dalam proses pembelajaran siswa dituntut aktif. Selain itu 

belajar juga dapat melalui interaksi sosial berupa kegiatan diskusi dalam 

kelompok dan interaksi dengan guru. 

2.4 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan mengenai ide, 

pendapat atau perilaku baik secara langsung, tak langsung maupun melalui media. 

Dalam berkomunikasi harus diperhatikan bagaimana cara agar pesan yang 

disampaikan oleh pembawa pesan dapat dipahami oleh penerima pesan. Hal ini 

membuat komunikasi menjadi sangat penting. Menurut Sukendar (2014) 

Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa yang mencakup 

kegiatan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, dan ekspresi 
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matematik untuk memperjelas masalah atau keadaan. Wahyudin (dalam 

Rachmayani, 2014: 14) menyatakan bahwa komunikasi adalah bagian esensial 

dari matematika dan pendidikan matematika. Komunikasi dalam matematika 

merupakan  kemampuan mendasar yang harus dimiliki siswa dan guru selama 

belajar, mengajar dan mengevaluasi matematika. Melalui komunikasi matematis 

siswa dapat mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis 

mereka (Sumirat: 2014). Komunikasi matematis merupakan suatu cara siswa 

untuk mengungkapkan ide-ide matematis mereka baik secara lisan, tulisan, 

gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk aljabar, atau 

menggunakan simbol matematika (NCTM, 2000: 60). 

Baroody (Rachmayani, 2014: 16-17) mengemukakan terdapat lima aspek 

dalam komunikasi, kelima aspek tersebut adalah: 

(1) Representasi (representing) 

Representasi merupakan bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah atau  

ide. Representasi dapat membantu siswa menjelaskan konsep atau ide dan 

memudahkan anak mendapatkan strategi pemecahan.  

(2) Menyimak (listening) 

Dalam proses diskusi aspek mendengar yang merupakan salah satu aspek yang 

penting. Dengan menyimak siswa dapat menangkap topik yang sedang 

dibicarakan atau didiskusikan sehingga nantinya dapat memberikan 

tanggapan. Menyimak secara baik-baik pernyataan orang lain dalam sebuah 

kelompok dapat membantu siswa untuk mengonstruksi pengetahuan 

matematisnya lebih lengkap dan strategi matematika yang lebih efektif. 
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(3) Membaca (reading) 

Aspek ini merupakan aspek yang kompleks, karena didalamnya terdapat aspek 

mengingat, memahami, membandingkan, menemukan, menganalisis, 

mengorganisasikan, dan mengaitkan apa saja yang terkandung dalam bacaan. 

Dengan membaca, siswa dapat memahami ide matematis orang lain dalam 

bentuk tulisan. 

(4) Diskusi (discussing) 

Diskusi merupakan sarana bagi siswa untuk mengungkapkan dan 

mengomunikasikan ide yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dibicarakan. Dalam diskusi, siswa dapat mengemukakan ide matematisnya 

mengenai topik matematika yang sedang dibicarakan. 

(5) Menulis (writing) 

Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk 

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran, dipandang sebagai proses berfikir 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Menulis sangat bermanfaat dalam 

memperoleh pengalaman matematika. Karena dengan menulis siswa dapat 

mengaitkan konsep yang sudah dipahami sebelumnya. Sehingga dapat 

memperjelas pemahaman matematisnya. 

Lin et al. (2008: 1) menyatakan komunikasi matematis harus diperhatikan 

dan  merupakan kompetensi yang harus diajarkan dan dipelajari di sekolah. Kist 

(Clark et al, 2005: 1), yang menambahkan bahwa kemampuan komunikasi secara 

efektif pada siswa sekolah menengah harus ditunjukkan di semua mata pelajaran.  

Clark et al (2005: 1) juga mendukung pernyataan tersebut bahwa pengalaman 
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belajar yang menggunakan komunikasi secara menyeluruh dapat digunakan 

dengan maksud tertentu.  

Secara umum, Nurahman  (Rachmayani, 2014: 17) menyatakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis dapat dibedakan menjadi kemampuan 

komunikasi matematis lisan dan tertulis. Kemampuan komunikasi matematis lisan 

merupakan kemampuan siswa untuk menyampaikan dan menjelaskan secara 

detail melalui berbicara, mandengarkan, berdiskusi, maupun bertukar pendapat. 

Sedangkan kemampuan komunikasi matematis tulisan adalah kemampuan siswa 

untuk menyampaikan dan menjelaskan secara tertulis melalui grafik, gambar, 

tabel, persamaan melalui jawaban soal.  

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut kemampuan komunikasi matematis 

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa untuk menyampaikan ide 

matematisnya baik secara lisan maupun tulisan agar memperoleh pemahaman 

yang lebih baik. Melalui komunikasi suatu ide dapat di diskusikan dan 

dikembangkan agar ide tersebut menjadi lebih lengkap. Silver et al. (Kosko & 

Wilkins, 2012: 79) menyatakan bahwa komunikasi secara tertulis dianggap lebih 

mampu membantu individu memikirkan dan menjelaskan secara detail mengenai 

suatu ide. Jordak et al. (Kosko & Wilkins, 2012: 79) komunikasi secara tertulis 

membantu siswa untuk mengeluarkan pemikiran mereka untuk menyelesaikan 

strategi, meningkatkan pengetahuan dalam menuliskan algoritma, dan secara 

umum mampu meningkatkan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, kemampuan 

komunikasi yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi 

tertulis. Untuk mengetahui komunikasi matematis siswa, dapat kita lihat dari 
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indikator menurut NCTM (2000: 268) sebagai berikut: (1) mengorganisari serta 

mengkonsolidasi pemikiran dan ide matematika dengan cara dikomunikasikan;

(2) mengomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas 

kepada siswa lain; (3) meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika 

siswa dengan cara memikirkan pemikiran dan strategi lain; dan  (4) menggunakan 

bahasa matematika untuk menyatakan ide-ide mereka secara tepat. 

Sumarmo (2006) menyatakan hal serupa, bahwa kemampuan komunikasi 

matematis dapat dilihat dari: 

(1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam idea 

matematika; 

(2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan atau tulisan, 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar; 

(3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika; 

(4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

(5) Membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun pertanyaan yang 

relevan; 

(6) Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Sedangkan Widjajanti (2013) menyebutkan aspek-aspek komunikasi 

matematis adalah kemampuan siswa dalam: 

(1) Menulis pernyataan, alasan atau penjelasan; 

(2) Menggunakan istilah-istilah, notasi, tabel, diagram, grafik, gambar, ilustrasi, 

model matematika atau rumus. 
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Berdasarkan beberapa uraian tersebut, indikator kemampuan komunikasi 

matematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Menulis pernyataan, alasan atau penjelasan yang relevan; 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram dan grafik; 

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

2.5 Self- Esteem 

2.5.1 Pengertian Self-Esteem 

Self-esteem dalam bidang psikologi dapat diterjemahkan sebagai harga diri. 

Harga diri merupakan nilai mengenai diri kita yang berasal dari seluruh pikiran, 

perasan, sensasi, dan pengalaman sepanjang hidup (Clark al.,1995: 7). Guindon 

(2010) mengartikan self-esteem (harga diri) sebagai sikap atau evaluasi (penilaian 

afektif individu) terhadap self-concept konsep diri. Sejalan dengan hal tersebut 

Worchel dkk, sebagaimana dikutip oleh Dayaksini dan Hudainah (2006: 65) 

mengatakan “Self Esteem merupakan komponen evaluatif dari konsep diri, yang 

terdiri dari evaluasi positif dan negatif tentang diri sendiri yang dimiliki 

seseorang”. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana seseorang menilai dirinya 

sendiri mengenai kemampuan yang dimiliki.  

Berdasarkan penjabaran mengenai definisi self-esteem diatas, peneliti 

menyimpulkan self-esteem (harga diri) merupakan penilaian seseorang secara 

umum terhadap dirinya sendiri, baik berupa penilaian negatif maupun positif yang 

berakibat pada keberhargaan diri untuk menjalani kehidupan. 
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2.5.2 Tingkatan Self-Esteem 

Tingkatan self-esteem terbagi menjadi tingkatan self-esteem rendah dan self-

esteem tinggi. Terbaginya tingkatan self-esteem tersebut menimbulkan beberapa 

perbedaan karakteristik antara individu dengan self-esteem rendah dan tinggi. 

Berikut ini disajikan karakteristik individu berdasarkan dengan tingkatan self-

esteem. Self-esteem dibagi menjadi tingkatan self-esteem rendah dan self-esteem 

tinggi. Berikut ini katakteristik yang dimiliki individu dengan self-esteem rendah 

dan self esteem tinggi. 

Menurut Brehm dan Kassin dalam Dayaksini dan Hudainah (2006: 66) 

bahwa individu dengan self-esteem tinggi mempunyai pandangan positif dan 

keyakinan atas kemampuan yang dimilikinya serta akan memberi penghargaan 

kepada dirinya sendiri. Individu yang menilai dirinya positif cenderung untuk 

bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya orang yang 

memiliki self-esteem rendah akan menilai dirinya negatif secara relatif tidak sehat, 

cemas, tertekan dan pesimis tentang masa depannya dan mudah atau cenderung 

gagal. 

Menurut Fadillah (2012) siswa dikatakan memiliki self-esteem yang rendah 

jika ia meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak dapat berbuat apa-

apa, tidak memiliki kemampuan, cenderung merasa dirinya selalu gagal, tidak 

menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Siswa dengan 

self-esteem rendah juga akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan 

dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai 

kesempatan, namun ia menjadikannya lebih sebagai halangan, ia akan mudah 
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menyerah sebelum berusaha dan jika ia gagal, maka ia akan menyalahkan diri 

sendiri (secara negatif) atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya siswa dengan 

self-esteem yang tinggi akan terlihat lebih optimis, penuh percaya diri dan selalu 

bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang 

dialaminya. Kegagalan dipandang sebagai pelajaran berharga untuk melangkah ke 

depan. Siswa dengan self-esteem yang tinggi akan mampu menghargai dirinya dan 

melihat hal-hal positif yang dapat dilakukannya demi keberhasilan dimasa 

mendatang. 

Guindon (2010: 20) menjabarkan lebih lanjut karakteristik individu self-

esteem rendah dan tinggi yang didasarkan pada penelitiannya seperti yang 

disajikan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Karakteristik Individu dengan Self-Esteem Rendah dan Tinggi 

No Self-Esteem Rendah Self-Esteem Tinggi 

1. Kurang percaya diri. Percaya diri. 

2. Kurang mempunyai motivasi. Mempunyai motivasi tinggi. 

3. Kurang mandiri. Mandiri. 

4.  Pesimis. Optimis. 

5. Kurang dapat berkomunikasi. Komunikator yang baik. 

6. Kurang bertanggungjawab. Tanggungjawab. 

7. Kurang bahagia. Bahagia. 

8 Kurang peduli. Peduli. 

9. Kurang tegas. Tegas. 

10. Kurang aktif. Aktif. 

11. Ceroboh. Teliti. 

12. Kurang sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar. 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self-Esteem 

Michener & Delamamter (dalam Dayaksini & Hudainah 2006:69) 

mengungkapkan sumber-sumber terpenting yang mempengaruhi pembentukan 

dan perkembangan self-esteem adalah: 
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(1) Pengalaman dalam keluarga 

Coopersmith (dalam Dayaksini dan Hudainah 2006:70) menyimpulkan ada 

tiga perilaku orang tua yang dapat meningkatkan self-esteem: (1) 

menunjukkan penerimaan, afeksi, minat dan keterlibatan pada kejadian-

kejadian atau kejadian yang dialami anak, (2) menerapkan batasan-batasan 

jelas perilaku anak secara teguh dan konsisten, (3) memberikan kebebasan 

dalam batas-batas dan menghargai inisiatif, (4) bentuk disiplin yang tidak 

memaksa (menghindari hak-jak istimewa dan mendiskusikan alasan-alasannya 

daripada memberikan hukuman fisik). 

(2) Umpan balik dalam performance 

Self-esteem diperoleh sebagai agen penyebab yang aktif terhadap apa yang 

terjadi di dunia ini dan dalam pengalaman ntuk mencapau tujuan serta 

mengatasi rintangan-rintangan atau kesulitan. Self-esteem sebagian terbentuk 

berdasarkan perasaan kita tentang kemampuan (kompetensi) dan kekuatan 

(power) untuk mengontrol atau mengendalikan kejaidan-kejadian yang 

menimpa diri kita. 

(3) Perbandingan sosial 

Perbandingan sosial adalah hal penting yang dapat mempengaruhi self-esteem, 

karena perasaan mampu atau berharga diperoleh dari performance yang 

bergantung sebagian besar kepada siapa kita membandingkan, baik dengan 

diri sendiri maupun dengan orang lain. Bahkan tujuan pribadi secara luas 

berasal dari inspirasi untuk sukses dalam perbandingannya dengan orang lain 

yang kita kagumi. Evaluasi mungkin paling banyak diterima dari lingkungan 



25 

 

 

 

sosial terdekat, seperti keluarga, teman sebaya, dan guru. 

2.5.4 Pengukuran Self-Esteem 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur self-esteem adalah skala self-

esteem. Skala self-esteem yaitu skala yang digunakan untuk mengukur bagaimana 

gambaran self-esteem siswa. Beberapa alat ukur terstandarisasi yang digunakan 

untuk mengukur self-esteem adalah Self-Esteem Inventory (SEI) yang disusun oleh 

Coopersmith, Piers-Harris Children’s Self Concept yang disusun oleh Piers, 

Tenessee Self Concept Scale yang disusun oleh Rold dan Fitts, Body-Esteem Scale 

(BES) yang disusun oleh Franzoi dan Shields, serta Culture Free Esteem 

Inventories (CFSEI-3) yang disusun oleh Battle. Alat ukur yang paling banyak 

digunakan adalah Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) yang disusun oleh 

Rosenberg (Guindon, 2010). Dalam penelitian ini digunakan skala Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSES) yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh 

Azwar. Skala self-esteem ini memiliki korelasi aitem-total yang berada antara 

0,415 sampai 0,703 bagi kesepuluh item dalam skala (𝑛 = 71) dan koefisien 

reliabilitas 𝑟𝑥𝑥′ = 0,8587 (Azwar, 2015: 191-193). 

Rosenberg Self-Esteem Scale memiliki beberapa kelebihan, antara lain (1) 

terdiri dari 10 item sehingga mempermudah dalam pengadministrasian; (2) 

relevan untu mengukur self-esteem global; (3) disusun khusus oleh Rosenberg 

untuk klien berusia remaja yang terbukti memiliki validitas dan reliabilitas baik 

Bentuk penskalaan yang digunakan untuk mencari hasil skor adalah berupa 

penskalaan respon/ skala likert. Item yang ada dalam skala self-esteem terdiri atas 

item favorabel dan unfavorabel. Pilihan alternatif jawaban dan penskoran setiap 
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item pernyataan dalam skala self-esteem bergerak antara 0 sampai dengan 4 untuk 

item favorabel sesuai dengan (Azwar, 2015: 73). Susunan penskoran item  skala 

self-esteem disajikan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Susunan Penskoran Item Skala Self-Esteem 

Kategori Jawaban Favorabel Unfavorabel 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 0 4 

TS (Tidak Sesuai) 1 3 

E (Antara Sesuai dan tidak) 2 2 

S (Sesuai) 3 1 

SS (Sangat Sesuai) 4 0 

2.6 Model Discovery Learning 

Model Pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran 

yang dianjurkan dalam kurikulum 2013. Karena dalam pembelajaran kurikulum 

2013 siswa dituntut untuk aktif belajar dan guru hanya sebagai fasilitator.  

Pembelajaran menggunakan discovery learning siswa menemukan konsepnya 

sendiri dengan dibimbing oleh guru. Menurut Bruner  (Balim, 2009: 2) discovery 

merupakan cara menemukan dari yang tidak diketahui menjadi tahu oleh siswa 

sendiri. Menurut Brunner dalam (Takaya, 2008:9) mengatakan bahwa: “discovery 

teaching generally involves not so much the process of leading students to 

discover what is ‘out there’, but rather, their discovering what is in their own 

heads”. Pembelajaran discovery secara umum tidak melibatkan terlalu banyak 

proses, namun dalam pembelajaran ini guru membimbing siswa untuk dapat 

menemukan apa yang sedang ia pelajari. 

Menurut Joolingen (dalam Mawaddah, 2015), discovery learning adalah 

pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

bereksperimen, dan membuat kesimpulan aturan/ konsep dari hasil eksperimennya 
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tersebut. Ide dasar dari pembelajaran ini adalah karena siswa dapat merancang 

eksperimennya sendiri dan menyimpulkan aturannya sehingga mereka benar-

benar membangun pengetahuannya.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman (2003) pengajaran dengan model 

penemuan berharap agar siswa benar-benar  aktif belajar menemukan sendiri 

bahan yang akan dipelajarinya. Hal baru yag diharapkan ditemukan oleh siswa 

berupa konsep, teorema, rumus, pola, aturan dan sejenisnya. Proses menemukan 

ini menharuskan siswa untuk melakukan terkaan, dugaan, perkiraan, coba-coba 

dan usaha lainya dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya melalui cara induksi, deduksi, observasi dan ekstrapolasi.  

Menurut Suherman (2003: 214), untuk mengajarkan dengan penemuan 

hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Aktivitas siswa untuk belajar mandiri sangat berpengaruh, 

(2) Hasil (bentuk) akhir harus ditemukan sendiri oleh siswa, 

(3) Prasyarat-prasyarat yang diperlukan sudah dimiliki oleh siswa, 

(4) Guru hanya bertindak sebagai pengaruh dan pembimbing saja, bukan memberi 

tahu. 

Pembelajaran dengan model discovery learning memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut (Putrayasa, 2014: 3) : (1) menambah pengalaman siswa 

dalam belajar, (2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat lagi, 

(3) menggali kreatifitas siswa, (4) mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa,  

(5) meningkatkan kerja sama antar siswa.  
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Langkah-langkah pembelajaran dengan model discovery learning menurut 

Syah (2014: 243): 

(1) Stimulation (Stimulasi) 

 Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu masalah sehingga muncul rasa 

ingin tahu, namun tidak diberikan generalisasi agar siswa memiliki keinginan 

untuk menyelidiki sendiri. Guru memulai kegiatan PBM dengan mengajukan 

pertanyaan, anjuran untuk membaca buku dan aktivitas persiapan lainnya untuk 

persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungi untuk 

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan diri dan 

membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 

(2) Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

 Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan 

dengan materi. Selanjutnya siswa merumuskan masalah tersebut dalam bentuk 

hipotesis, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang diperoleh. 

(3) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis yang sudah dirumuskan. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan, mengamati objek, melakukan wawancara, 

melakukan percobaan dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa 

aktif untuk menemukan data yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, 

sehingga siswa dapat menghubungkan permasalan dengan pengetahuan yang 

dimiliki. 
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(4) Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan mengolah data dan informasi 

yang sudah diperoleh siswa. Setelah pengolahan data, siswa akan mendapatkan 

pengetahuan baru mengenai alternatif jawaban/ penyelesaian yang masih harus 

dibuktikan secara logis. 

(5) Verification (Pembuktian) 

Tahap ini merupakan tahap siswa membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 

yang sudah dirumuskan. Data dan informasi yang sudah diperoleh dengan data 

processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, 

hipotesis yang ada dibuktikan kebenarananya. 

(6) Generalization (Generalisasi) 

Tahap generalisasi yaitu proses menarik kesimpulan yang berlaku untuk 

semua kejadian atau masalah secara umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

maslah yang sama dengan memperhatikan hasil dari pembuktian/ verifikasi. 

Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip generalisasi. 

Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning menurut lampiran 

III  Permendikbud No.58 Tahun 2014 adalah: 

1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan tata 

secukupnya. Perumusan harus jelas dan menghilangkan kata yang multi tafsir. 

2. Berdasarkan data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini guru 

membimbing sejauh yang diperlukan saja dengan memberikan pertanyaan-
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pertanyaan yang mengarah kepada langkah yang hendak dituju. 

3. Siswa menyusun prakiraan dari hasil yang dianalisisnya. 

4. Bila dipandang perlu, prakiraan yang sudah dibuat oleh siswa diperiksa oleh 

guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, 

sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. 

5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran prakiraan tersebut, maka 

verbalisasi prakiraan sebaiknya diserahkan kepada siswa untuk menyusunnya. 

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan 

soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan 

tersebut benar. 

Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Orientasi siswa kepada masalah 

Siswa diberikan masalah oleh guru yang nantinya akan membantu siswa 

menemukan konsep baru. 

2. Identifikasi masalah 

Siswa diberi kesempatan untuk menyusun, memproses, mengorganisir, dan 

menganalisis masalah yang diberikan guru. Dalam kegiatan ini, guru 

memberikan bimbingan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sejauh 

yang diperlukan saja. 

3. Menyusun prakiraan penemuan 

Siswa menyusun prakiraan penemuan dari hasil identifikasi yang telah 

dilakukannya.  
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4. Konfirmasi hasil penemuan 

Siswa mengomunikasikan hasil penemuannya. Dalam kegiatan ini, siswa lain 

memberikan tanggapan terhadap hasil penemuan dari siswa tersebut, 

kemudian guru mengkonfirmasi hasil penemuan. 

5. Pendalaman hasil penemuan 

Siswa diberikan pendalaman terhadap hasil temuannya. Pendalaman dapat 

berupa mengomunikasikan kembali hasil penemuan, melakukan tanya jawab 

terhadap hasil penemuan dan pemberian latihan soal. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific. Langkah-langkah model pembelajaran dengan pendekatan 

scientific ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Discovery Learning 

dengan Pendekatan Scientific 

No Langkah Keterangan 
Pendekatan 

scientific 

1 Orientasi siswa 

kepada masalah 

Siswa diberikan masalah oleh guru 

yang nantinya akan membantu siswa 

menemukan konsep baru. 

Mengamati, 

menanya. 

2 Identifikasi 

masalah 

Siswa diberi kesempatan untuk 

menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis 

masalah yang diberikan guru. Dalam 

kegiatan ini, guru memberikan 

bimbingan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan sejauh yang 

diperlukan saja. 

Menanya, 

mengumpulkan 

informasi 

3 Menyusun 

prakiraan 

penemuan 

Siswa menyusun prakiraan 

penemuan dari hasil identifikasi 

yang telah dilakukannya.  

Menalar/ 

mengasosiasi 

4 Konfirmasi hasil 

penemuan 

Siswa mengomunikasikan hasil 

penemuannya. Dalam kegiatan ini, 

siswa lain memberikan tanggapan 

terhadap hasil penemuan dari siswa 

tersebut, kemudian guru 

mengkonfirmasi hasil penemuan. 

Mengomunikasikan 
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No Langkah Keterangan 
Pendekatan 

scientific 

5 Pendalaman 

hasil penemuan 

Siswa diberikan pendalaman 

terhadap hasil temuannya. 

Pendalaman dapat berupa 

mengomunikasikan kembali hasil 

penemuan, melakukan tanya jawab 

terhadap hasil penemuan dan 

pemberian latihan soal. 

Mengomunikasikan  

2.7 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi, sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan 

ketuntasan dalam kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi 

merupakan ketuntasan belajar siswa untuk setiap kompetensi dasar yang 

ditetapkan. Sedangkan ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar meliputi 

ketuntasan setiap semester dan tahun pelajaran. Penelitian ini menguji ketuntasan 

belajar dalam kurun waktu penguasaan substansi yaitu mengenai ketuntasan 

belajar kompetensi pengetahuan siswa pada aspek kemampuan komunikasi 

matematis. 

Menurut panduan penyusunan KTSP oleh BSNP (2006: 12), kriteria ideal 

untuk ketuntasan setiap indikator adalah 75%. Sedangkan menurut Trianto (2010) 

ketuntasan klasikal adalah jika persentase siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) individu lebih dari atau sama dengan 85% dari banyaknya 

siswa yang berada pada kelas tersebut. Sekolah harus menentukan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan 

peserta sisik, kompleksitas, kompetensi, serta kemampuan sumber daya 

pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.  
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KKM individual MTs N Model Brebes adalah lebih dari atau sama dengan 

78. Pada penelitian ini, suatu kelas dapat dikatakan mencapai ketuntasan klasikal 

apabila minimal 85% dari banyaknya siswa dikelas tersebut memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 78. 

2.8 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi Statistika. Materi 

Statistika dipelajari di kelas VII pada kurikulum 2013 (Lampiran I Permendikbud 

No.58 Tahun 2014). Materi Statistika adalah materi semester II bab VIII yang 

terdiri dari: Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian Data. Dalam 

penelitian ini digunakan sub bab Pengolahan dan Penyajian Data. 

2.9 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Tukaryanto (2015) dengan judul Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi dan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pendekatan Saintifik 

Terintegrasi pada Model Pembelajaran Discovery Learning menyimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran 

matematika dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

2. Penelitian Yeshodhara dan Vishalaksi (2012) dengan judul Relathionship 

Between Self-Esteem and Academic Achievement of Secondary School 

Students menenemukan bahwa terdapat hubungan korelasi signifikan dan 

searah antara self-esteem dan prestasi akademik yang artinya semakin tinggi 

self-esteem siswa akan semakin tinggi pula prestasi akademik yang 

diperolehnya. 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aspek kognitif 

yang penting dimiliki oleh siswa. Karena melalui kemampuan komunikasi 

matematis siswa memperlihatkan seberapa jauh pemahaman matematis dan letak 

kesalahan konsep siswa (NCTM, 2000: 272).  Selain itu, guru juga harus 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis setiap siswa dalam pembelajaran 

matematika. Dengan mengetahui kemampuan komunikasi siswa, guru dapat 

mengetahui dan menganalisis pemahaman matematis dan letak kesalahan konsep 

siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika MTs N Model 

Brebes diketahui bahwa hasil kemampuan komunikasi matematis siswa belum 

optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil pekerjaan siswa pada saat UAS semester 

gasal tahun ajaran 2015/ 2016 yang menunjukkan bahwa 85% siswa tidak 

menggambarkan ilustrasi gambar saat diketahui suatu permasalahan nyata. 

Selain aspek kognitif, aspek psikologis siswa perlu mendapat perhatian. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Happy (2014) yang menyatakan pembelajaran lebih 

efektif jika guru tidak hanya dapat mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi 

juga aspek afektif, khususnya self-esteem (harga diri) siswa. Menurut Clemes & 

Bean (2001: 8) salah satu faktor terpenting untuk menentukan sukses di sekolah 

adalah harga diri. Self-esteem terbagi menjadi tingkat self-esteem rendah dan self-

esteem tinggi. Perbedaan tingkat self-esteem tersebut yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi prestasi atau hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran penting untuk menentukan kemampuan komunikasi 

matematis siwa. Dalam penelitian ini, digunakan model pembelajaran discovery 
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learning. Model pembelajaran ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis dan juga self-esteem siswa. Dalam penelitian ini digunakan 

model disovery learning dengan pendekatan scientific. 

Analisis kemampuan komunikasi matematis yang digolongkan sesuai 

dengan self-esteem siswa diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan dapat memberikan gambaran 

komunikasi matematis siswa berdasarkan self-esteem sehingga dapat memberikan 

solusi kedepannya. Kerangka berpikir dari penelitian analisis kemampuan 

komunikasi matematis berdasarkan self-esteem siswa kelas VII dengan model 

discovery learning adalah sebagai berikut. 
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Kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VII Excellent MTs N 

Model Brebes belum optimal 

Pembelajaran 

matematika 

dengan model 

discovery 

learning 

 

Analisis kemampuan komunikasi matematis berdasarkan self-

esteem siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning 

Kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VII Excellent MTs N 

Model Brebes pada pembelajaran 

matematika dengan model  

discovery learning mencapai 

ketuntasan klasikal 

Terdeskripsinya kemampuan komunikasi matematis berdasarkan 

self-esteem siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning 

Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Berfikir 

Siswa kelas VII Excellent MTs N Model Brebes  

Teori David 

Ausubel, 

Teori Piaget 

Pengisian skala 

self-esteem 

Analisis self-

esteem siswa 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teoritik dan rumusan masalah sebelumnya, maka 

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VII pada pembelajaran matematika dengan 

model discovery learning mencapai ketuntasan klasikal 85%. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods. Menurut Creswell 

(2015: 1088) mixed methods research design adalah prosedur penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode 

kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. 

Menurut Creswell (2015: 1102) terdapat enam rancangan dalam mixed 

methods, yaitu: 

(1) Convergent design (rancangan konvergen) merupakan rancangan dengan 

mengumpulkan data kuantitatif dan kualitataif secara simultan, 

menggabungkan data, membandingkan hasil serta menjelaskan semua 

dikrepansi dalam hasilnya. 

(2) Explanatory sequential design (rancangan sekuensial eksplanatoris). Tahap 

pertama dalam rancangan ini adalah peneliti mengumpulkan dan menganalisis 

data kuantitatif dan selanjutnya menganalisis dan mengumpulkan data 

kualitatif yang digunakan untuk membantu menjelaskan data hasil kuantitatif. 

(3) Exploratory suquential design (rancangan sekuensial eksploratoris). 

Rancangan ini merupakan kebalikan dari rancangan sekuensial eksplanatoris, 

peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian 

mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. 
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(4) Experimental design (rancangan eksperimental). Maksud dari rancangan ini 

yaitu mengemas suatu rancangan mix methods dalam suatu eksperimen. 

Rancangan ini pada dasarnya berarti bahwa peneliti menambahkan 

pengumpulan data, analisis data dan hasil kualitatif ke dalam suatu 

eksperimen. Kelebihan dari rancangan ini yaitu menggabungkan kelebihan 

data kuantitif dan kualitatif. 

(5) Social justice design (rancangan keadilan sosial) adalah suatu rancangan mix 

methods dimana suatu kerangka kerja membungkus rancangan dasar 

konvergen, eksplanatoris atau eksploratoris. Rancangan ini juga bisa disebut 

sebagai rancangan “transformatif”. 

(6) Multistage evaluation design (rancangan evaluasi multitahap). Rancangan ini 

digunakan ketika peneliti ingin mengevaluasi dampak suatu program atau 

proyek. Evaluasi ini melibatkan langkah evaluasi formatif maupun sumatif 

yang terdiri atas langkah-langkah yang berbeda dalam penelitia, yang dimulai 

dari suatu asesmen kebutuhan, pengembangan teori, rancangan suatu 

instrumen dan pengujian suatu program. 

Penelitian ini menggunakan explanatory sequential design (rancangan 

sekuensial eksplanatori). Tahap pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama 

mengenai apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII pada 

pembelajaran matematika dengan model discovery learning mencapai ketuntasan 

klasikal 85 persen. Kemudian diikuti dengan pengumpulan dan menganalisis data 

kualitatif yang berdasarkan hasil data kuantitatif dalam menjawab rumusan 
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masalah kedua dan ketiga yaitu bagaimana kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VII dengan self-esteem rendah pada pembelajaran matematika dengan 

model discovery learning dan bagaimana kemampuan komunikasi siswa kelas VII 

dengan self-esteem tinggi pada pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan explanatory sequential design (rancangan 

sekuensial eksplanatori), rancangan ini memiliki dua tahap. Tahap yang pertama 

adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti dengan 

mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang didasarkan pada hasil data 

kuantitatif. Alasan memilih pendekatan ini adalah bahwa jenis penelitian tersebut 

saling memperkuat dan saling melengkapi sehingga akan diperoleh hasil 

penelitian yang tidak hanya objektif, terstruktur dan terukur namun akan dicapai 

juga hasil penelitian yang mendalam dan faktual. 

Penelitian ini menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu yang kemudian 

dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk 

mengkaji rumusan apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII 

pada pembelajaran matematika dengan model discovery learning mencapai 

ketuntasan klasikal 85%. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-

esteem rendah dan kemampuan komunikasi siswa kelas VII dengan self-esteem 

tinggi pada model discovery learning. Data kualitatif diperoleh melalui 

wawancara dengan partisipan secara lebih mendalam. 
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3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini merupakan data tertulis 

dari skala penggolongan self-esteem, hasil pekerjaan, dan hasil wawancara dengan 

siswa yang menjadi subjek penelitian. Data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Klasifikasi tingkat self-esteem siswa, merupakan data mengenai klasifikasi 

tingkat self-esteem siswa yaitu siswa dengan self-esteem rendah dan self-

esteem tinggi. 

(2) Deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan tingkat self-

esteem siswa, merupakan deskripsi mengenai kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memiliki self-esteem rendah dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang memiliki self-esteem tinggi. 

3.3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VII Excellent MTs Negeri 

Model Brebes tahun ajaran 2015/ 2016. Keseluruhan siswa yang menjadi subjek 

pengisian skala self-esteem dan tes kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Tetapi hanya enam siswa yang menjadi subjek wawancara kemampuan 

komunikasi matematis. Subjek dalam hal ini merupakan informan untuk dapat 

mengklasifikasikan tingkat self-esteem dan deskripsi mengenai kemampuan 

komunikasi matematis berdasarkan tingkat self-esteem mereka dalam 

pembelajaran matematika dengan model discovery learning. Kelas yang 
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan kurikulum 2013, sehingga 

digunakan model discovery learning yaitu salah satu model yang disarankan 

dalam kurikum 2013. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi 

Statistika.  

Penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas. Untuk dapat mengklasifikasikan 

tingkat self-esteem siswa maka siswa diberikan skala self-esteem. Selanjutmya, 

untuk dapat mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa 

berdasarkan self-esteem maka dilakukan wawancara setelah diadakannya tes 

kemampuan komunikasi matematis. Teknik pemilihan subjek wawancara 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (2013), teknik 

purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tersebut dapat untuk memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/ situasi sosial yang diteliti, misalnya subjek dianggap sebagai orang yang 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan. 

Pada penelitian ini subjek penelitian dipilih berdasarkan suatu kriteria 

tertentu untuk kepentingan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan yaitu subjek 

dengan self-esteem rendah dan tinggi. Dari 32 siswa dipilih masing-masing 3 

siswa yang mewakili self-esteem rendah dan tinggi untuk menjadi subjek 

wawancara dengan skor skala rendah, sedang, dan tinggi untuk masing-masing 

tingkat self-esteem sehingga diperoleh 6 siswa sebagai subjek wawancara. Adapun 

langkah-langkah penentuan subjek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan skor skala self-esteem siswa. 

2. Menggolongkan hasil skor skala self-esteem. 
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3. Pemilihan subjek wawancara berdasarkan self-esteem ditentukan dari siswa 

yang memiliki skor skala self-esteem rendah, sedang, dan tinggi. 

3.4 Latar Penelitian 

3.4.1 Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri Model Brebes yang beralamatkan 

di Jalan Yos Sudarso No. 33 Komplek Islamic Center Brebes. Kode pos 52211. 

Faxcimile (0283) 672038. 

3.4.2 Rentang Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2016. 

3.4.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII excellet di MTs Negeri 

Model Brebes pada semester genap tahun ajaran 2015/ 2016. Pemilihan subjek 

penelitian berdasarkan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 124). 

Untuk menentukan kelas subjek, peneliti melakukan wawancara dengan guru inti 

matematika berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

klasikal.  Dalam hal ini dipilih satu kelas yaitu siswa kelas VII excellent yang 

berjumlah 32 siswa. Dari hasil penggolongan tingkat self-esteem, peneliti 

menentukan 6 siswa dalam penelitian mengenai kemampuan komunikasi 

matematis pada pembelajaran dengan model discovery learning ditinjau dari self-

esteem siswa kelas VII yang memiliki skor skala self-esteem rendah, sedang, dan 

tinggi. Tahapan pemilihan subjek penelitian disajikan dalam gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Bagan Alur Pemilihan Subjek 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Penyusunan Instrumen 

3.5.1.1 Instrumen Penggolongan Tingkat Self-Esteem Siswa 

Menurut Azwar (2015: 5), skala psikologi merupakan alat ukur aspek atau 

atribut afektif. Karakteristik skala psikologi antara lain: stimulus dalam skala 

psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan, dikarenakan atribut psikologis 

diungkap secara tidak langsung melalui indikator-indikator perilaku yang 

diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem, respon tidak subjek tidak 

diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. Dalam penelitian ini skala 

psikologis digunakan untuk mengungkapkan aspek psikologi mengenai self-

esteem. 

Skala self-esteem digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat self-

esteem siswa. Dengan menggunakan skala self-esteem akan diperoleh informasi 

siswa dengan self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan skala self-esteem yang sudah ada, yaitu menggunakan 

Rosenberg Self-Esteem Scale yang sudah diterjemahkan oleh Azwar.  

3.5.1.1.1 Analisis Interpretasi Skor Self-Esteem 

 Langkah-langkah untuk mengelompokkan hasil skala self-esteem menjadi 

dua kategori adalah sebagai berikut (Azwar, 2015: 158-161) : 

(1) Menghitung mean �̅�; 

(2) Menghitung skor reliabilitas 𝑟𝑥𝑥′; 

(3) Menghitung varians 𝑠𝑥
2; 
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(4) Menghitung eror standar dalam pengukuran dengan menggunakan rumus 

 𝑠𝑒 = 𝑠𝑥√1 − 𝑟𝑥𝑥′ 

(5) Mengestimasi fluktuasi skor. 

�̅� ± 𝑍𝛼
2
(𝑠𝑒) 

(6) Menentukan batas kisaran skor dengan menggunakan ketentuan. 

(a)  Kelompok rendah 

Semua siswa yang mempunyai skor dalam rentang skor rata-rata dikurangi 

fluktuasi skor sampai skor terendah. 

(b) Kelompok tinggi 

Semua siswa yang mempunyai skor dalam rentang skor rata-rata ditambah 

fluktuasi skor sampai skor tertinggi. 

Skor fluktuasi berfungsi untuk menghindari adanya tumpang tindih skor 

antara kategori self-esteem rendah dan self-esteem tinggi, antara rentang skor 

fluktuasi tersebut tidak perlu diklasifikasikan karena skor tersebut sebenarnya 

tidak perlu didiagnosis berbeda dan tujuan semula hanya untuk memisahkan 

subjek kedalam dua kategori saja dengan kata lain skor pada rentang tersebut 

dibuang agar tidak terjadi kebiasan. Pengkategorian kelompok self-esteem yang 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 Gambar 3.2 Batas Kisaran Skor Self-Esteem 
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3.5.1.2 Instrumen Perangkat Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk dua subbab pada 

materi Statistika, yaitu Pengolahan dan Penyajian Data. RPP dibuat dengan 

kurikulum 2013 sesuai kurikulum yang diterapkan di sekolah penelitian serta 

menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan scientific. 

Dalam penelitian ini terdapat RPP untuk 3 kali pertemuan dengan dilengkapi 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar Tugas Siswa (LTS) untuk setiap 

pertemuannya. 

3.5.1.3 Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Instrumen tes berbentuk soal uraian yang bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan komunikasi matematis dilihat dari jawaban siswa. Kemampuan 

komunikasi matematis tidak hanya dilihat dari jawaban benar atau salah hasil 

perhitungan siswa, tetapi juga dilihat dari kemampuan siswa dalam menyajikan 

jawaban mereka. Tes uraian diharapkan mampu mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa karena dalam menyelesaikannya siswa akan 

berusaha untuk mengomunikasikan jawaban dan ide matematis yang mereka 

miliki agar orang lain dapat memahami alur penyelesaian soal. 

Tes diberikan kepada siswa setelah siswa mendapatkan pembelajaran 

matematika materi Statistika dengan model discovery learning. Sebelum tes 

diberikan kepada siswa, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba 

untuk mengetahui reliabilitas, taraf kesukaran dan daya beda dari setiap butir soal. 

Selanjutnya, instrumen direvisi berdasarkan hasil analisis uji coba dan saran dari 

tim ahli. Dalam hal ini, yang disebut ahli adalah dosen pembimbing dan guru 
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matematika MTs Negeri Model Brebes. 

Berikut ini langkah-langkah pengembangan tes untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa: 

(1) Menentukan bentuk soal yang digunakan, penelitian ini menggunakan bentuk 

soal uraian; 

(2) Menentukan indikator yang akan digunakan; 

(3) Menentukan banyak jumlah soal dan alokasi waktu; 

(4) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran dan 

indikator kemampuan komunikasi matematis; 

(5) Menyusun butir soal sesuai kisi-kisi; 

(6) Membuat kunci jawaban soal dan pedoman penskoran; 

(7) Konsultasi dan revisi soal; 

(8) Melakukan uji coba soal; 

(9) Menganalisis hasil uji coba; 

(10) Memilih soal yang dapat digunakan dengan mempertimbangkan hasil analisis 

uji coba soal. 

3.5.1.3.1 Analisis Validitas Butir Tes 

Suatu instrumen dapat menjadi alat ukur apabila instrumen tersebut valid. 

Valid dapat diartikan sebagai ukuran sebarapa tepat suatu butir tes melakukan 

fungsi ukurnya. Pada penelitian ini, validitas butir yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Validitas Isi 

Validitas isi dilakukan oleh seorang yang ahli dibidangnya. Seorang yang 
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ahli dalam penelitian ini  adalah guru dan dosen pembimbing. 

(2) Validitas Butir 

Validitas butir dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment (Arikunto, 2009: 72), yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√*𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2+*𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara variabel 𝑥 dan variabel 𝑦 

𝑁 : Banyaknya peserta tes 

𝑥 : skor butir soal 

𝑦 : skor total 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dibandingkan dengan nilai tabel kritis r product 

moment dengan taraf signifikansi ∝= 5%. Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tersebut 

valid. Analisis validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Analisis validitas butir soal 

Butir Soal 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria 

1a 0,661 0,367 Valid  

1b 0,772  Valid 

2a 0,755  Valid 

2b 0,668  Valid 

3a 0,745  Valid 

3b 0,764  Valid 

3c 0,820  Valid 

4a 0,829  Valid 

4b 0,354  Tidak valid 

4c 0,680  Valid 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, buti soal 4b tidak valid karena 𝑟𝑥𝑦 <

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Sedangkan butir soal yang lainnya valid karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil analisis 

yang lengkap dapat dilihat pada lampiran 11. 
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3.5.1.3.2 Analisis Reliabilitas Butir Tes 

Menurut Sugiono (2013: 173), instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas tes menggunkan 

rumus alpha sebagai berikut. (Arikunto, 2009: 109) 

𝑟  = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝑖
2

 𝑡2
] 

Dengan rumus varians ,  2 =
∑𝑋2−

(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

𝑟   : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya butir soal 

∑ 𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

 𝑡
2 : varians total 

𝑋 : skor tiap butir soal 

𝑌 : jumlah peserta tes 

 Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu 𝑟   dikonsultasikan dengan harga r 

tabel, jika 𝑟  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal tersebut reliabel. 

 Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh 𝑟  = 0,8204. Karena 𝑟  >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349 maka butir soal tersebut dikatakan reliabel. Hasil analisis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

3.5.1.3.3 Analisis Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 Tingkat kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

mudah, sedang atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang memiliki porsi 
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seimbang. Keseimbangan yang dimaksud adalah banyaknya soal-soal yang 

termasuk mudah, sedang dan sukar tersajikan secara proporsional (Sudjana, 2006: 

135).  

 Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal berbentuk uraian adalah 

dengan menghitung berapa persen siswa yang gagal menjawab benar atau ada 

dibawah batas lulus (passing grade) untuk tiap-tiap soal. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung tingkat kesukaran soal berbentuk uraian adalah sebagai berikut. 

(Arifin, 2013:135) 

𝑇𝐾 =
banyaknya siswa yang gagal

banyaknya siswa
× 100% 

Keterangan: 

𝑇𝐾 : tingkat kesukaran butir soal 

 Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal (Arifin, 2013: 273) 

memberikan kriteria yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

𝟎% < 𝑻𝑲 ≤ 𝟐𝟕% Soal mudah 

𝟐𝟖% < 𝑻𝑲 ≤ 𝟕𝟐% Soal sedang 

𝟕𝟐% < 𝑻𝑲 ≤ 𝟏𝟎𝟎% Soal sukar 

 Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran, diperoleh hasil seperti yang 

diperlihatkan pada tabel 3.3  

Tabel 3.3 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Butir Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1a 0,925 Mudah 

1b 0,858 Mudah 

2a 0,625 Sedang 

2b 0,508 Sedang 

3a 0,891 Mudah 

3b 0,875 Mudah 
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Butir Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

3c 0,833 Mudah 

4a 0,85 Mudah 

4b 0,733 Mudah 

4c 0,867 Mudah 

 Hasil analisis yang lebih lengkap beserta cara perhitungannya dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

3.5.1.3.4 Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

rendah. Soal yang dapat dijawab benar oleh siswa yang berkemampuan tinggi dan 

yang berkemampuan rendah termasuk soal yang tidak baik karena tidak 

mempunyai daya pembeda (Arikunto, 2009:211). Menurut Arifin (2013: 278) 

menjelaskan bahwa untuk menentukan daya pembeda soal berbentuk uraian 

digunakan rumus uji t sebagai berikut. 

𝑡 =
(𝑋 − 𝑋2)

√
∑𝑋 

2 + ∑𝑋2
2

𝑛(𝑛 − 1)

 

Dengan: 

𝑋  = rata-rata dari kelompok atas 

𝑋2 = rata-rata dari kelompok bawah 

𝑋 
2 = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

𝑋2
2 = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

𝑛 = 27% x N (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah) 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai 𝑡 pada tabel dengan 𝑑𝑓 =
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(𝑛 + 1) + (𝑛2 + 1) dan ∝= 5%, jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka daya pembeda soal 

tersebut dikatakan signifikan. Hasil analisis daya pembeda dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Butir Soal 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria 

1a 3,416 2,76 Signifikan  

1b 4,582  Signifikan 

2a 5  Signifikan 

2b 3,36  Signifikan 

3a 4,583  Signifikan 

3b 3,034  Signifikan 

3c 3,304  Signifikan 

4a 4,582  Signifikan 

4b 0,552  Tidak signifikan 

4c 3,415  Signifikan 

Dalam penelitian ini dari sepuluh butir soal terdapat satu soal yang memiliki 

daya beda tidak signifikan, sehingga sembilan butir soal dibuang dan satu butir 

soal dibuang. Hasil perhitungan selengkapnya dari daya pembeda dapat dilihat 

pada lampiran 14.  

3.5.1.4 Instrumen Pedoman Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2013: 

186). Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

dan yang diwawancarai (interviewee). Esterberg dalam Sugiyono (2013: 317)  

menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara peneliti akan mendapatkan 

informasi yang mendalam mengenai segala sesuatu yang ada dalam subjek 

penelitian. Maksud dari mengadakan wawancara sebagaimana ditegaskan oleh 

Licoln dan Guba dalam Moleong (2014: 186) antara lain: mengkonstruksi 
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mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain lain. 

Instrumen wawancara ini selanjutnya divalidasi oleh ahli. Yang dimaksud 

ahli dalam hal ini adalah dosen pembimbing peneliti yaitu dosen Jurusan 

Matematika. Dosen dipilih karena dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah 

ahli dan berpengalaman dalam mengembangkan instrumen penelitian. Validasi 

instrumen pedoman wawancara diarahkan pada kejelasan butir pertanyaan dan 

kesesuaian pertanyaan agar dapat mengungkap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa jika ditinjau dari self-esteem siswa.  

3.5.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2013: 329). Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan adalah  nama-nama 

dan daftar nilai rapor semester gasal tahun ajaran 2015/ 2016 dari subjek 

penelitian. Selain itu, dokumen video pembelajaran, rekaman audio wawancara, 

dan lembar hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3.5.3 Hasil Pengembangan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi dalam soal ini terdiri dari sepuluh butir soal. 

Sebelum digunakan dalam kelas penelitian, soal di ujicobakan terlebih dahulu 

pada kelas uji coba yaitu kelas VII Brilliant pada tanggal 27 April 2016. Hasil uji 

coba kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal. Kisi-kisi dan soal tes uji coba dapat dilihat 
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pada lampiran 7 dan lampiran 8. 

Berdasarkan hasil analisis dari soal uji coba diperoleh satu soal yang tidak 

valid dan daya pembedanya tidak signifikan. Oleh karena itu, soal tersebut tidak 

digunakan dalam penelitian ini karena dianggap butir tersebut tidak dapat 

membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang 

memiliki kemampuan rendah. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 10 sampai dengan lampiran 15. Secara keseluruhan hasil analisis butir 

soal dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Hasil Analisi Soal Uji Coba 

Butir 

Soal 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Reliabilitas Keterangan 

1a Valid Mudah Signifikan  0,82 Digunakan  

1b Valid Mudah Signifikan Digunakan 

2a Valid Sedang Signifikan Digunakan 

2b Valid Sedang Signifikan Digunakan 

3a Valid Mudah Signifikan Digunakan 

3b Valid Mudah Signifikan Digunakan 

3c Valid Mudah Signifikan Digunakan 

4a Valid Mudah Signifikan Digunakan 

4b 
Tidak  

valid 
Mudah 

Tidak 

signifikan 

Tidak 

digunakan 

4c Valid Mudah Signifikan Digunakan 

Pada penelitian ini digunakan 9 butir soal sebagai soal tes kemampuan 

komunikasi matematis yang dikembangkan sesuai dengan indikator kemampuan 

komunikasi matematis yang telah ditetapkan. Butir soal yang tidak valid dan 

mempunyai daya pembeda tidak signifikan tidak digunakan karena indikator 

kemampuan komunikasi matematis pada soal tersebut sudah diwakili oleh soal 
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yang lain. Butir soal yang digunakan merupaka butir soal yang memenuhi kriteria 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang memenuhi syarat 

sebagai alat ukur yang baik. 

3.6  Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka rumus yang digunakan pad 

uji hipotesis termasuk dalam statistik parametris. Sedangkan jika data yang 

diperoleh tidak berdistribusi normal, maka perhitungan yang digunakan adalah 

statistik non parametris. Dalam penelitian ini data diuji  normalitas menggunakan 

bantuan program SPSS 16.0. 

Hipotesis: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah Terima 𝐻0 apabila nilai sig. > 0,05. 

3.6.1.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji proporsi pihak kiri untuk mengetahui apakah 

proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan model discovery learning mencapai lebih dari 85%. Hipotesis yang 

diajukan untuk menguji hipotesis ini adalah sebagai berikut. 
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𝐻0: 𝜋, ≥  0,85 (persentase ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

pada pembelajaran matematika dengan model discovery learning 

lebih dari atau sama dengan  85%) 

𝐻 : 𝜋 < 0,85 (persentase ketuntasan klasikal hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning kurang dari 85%) 

Dengan rumus 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0
(1 − 𝜋0)

𝑛

 

Keterangan: 

𝑧 : nilai z hitung 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : jumlah siswa keseluruhan 

𝜋0 : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan. 

 Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 apabila 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ −𝑧0,5−𝛼, dimana 

𝑧0,5−𝛼 diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼) dengan 

𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 234) 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

sebelum dan sesudah di lapangan Model Miles dan Huberman, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/ varification. Namun, sebelum 

mereduksi data, data yang masih berbentuk verbal, akan di transkrip terlebih 

dahulu agar memudahkan dalam analisis. Berikut ini model interaktif dalam 
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analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 338) disajikan 

dalam Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

1. Transkrip Data Verbal 

Data yang diperoleh melalui proses wawancara terhadap beberapa subjek 

penelitian berbentuk verbal berupa rekaman audio maupun visual. Untuk 

memudahkan analisis hasil wawancara tersebut, maka peneliti melakukan 

transkripi data dengan memperhatikan segala aspek di dalam wawancara yang 

ada. Transkrip akan memberikan data terkait penguasaan kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  

2. Reduksi Data  

Reduksi data yang dilakukan dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan 

merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

membuang hal yang tidak diperlukan. Hal ini, dilakukan agar tidak terjadi 

penumpukan data. Semua informasi data yang berhasil dikumpulkan selama 

penelitian, selanjutnya direduksi untuk memperoleh data yang mendukung proses 

analisis. 

 



59 

 

 

 

3. Penyajian Data  

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi 

dalam proses penelitian kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Dalam hal 

ini peneliti akan menyajikan hasil perolehan skor analisis ke dalam tabel, agar 

mempermudah pembaca untuk memahaminya. 

4. Penarikan Simpulan  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan yang diperoleh dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas kemudian diteliti agar 

menjadi jelas.  

Kesimpulan diperoleh dengan cara membandingkan hasil pekerjaan siswa 

dengan hasil wawancara. Hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan secara 

deskriptif komparatif dengan melihat data-data temuan yang diperoleh selama 

proses penelitian.  

3.6.2.1 Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat diperlukan. Penelitian kualitatif 

dinyatakan absah apabila memenuhi uji kredibilitas data, transferability, uji 

dependability, dan uji confirmability (Sugiyono, 2013: 367).  

1. Uji Kriteria Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono 

(2013: 372) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai 
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sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dalam penelitian ini adalah 

membandingkan data hasil pekerjaan siswa dengan data hasil wawancara, dan 

membadingkan serta memeriksa data wawancara dari subjek yang berbeda dalam 

satu tingkat self-esteem yang sama. 

2. Uji Transferability 

Uji transferability terhadap data analisis kemampuan komunikasi matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan model discovery learning 

dilakukan dengan memberikan uraian rinci, jelas, dan sistematis, serta dapat 

dipercaya dalam membuat laporan penelitiannya. 

3. Uji Dependability 

Uji dependebility terhadap data analisis kemampuan komunikasi matematis 

dalam pembelajaran matematika dengan model discovery learning dilakukan 

dengan cara audit terhadap seluruh proses penelitian. Audit dalam penelitian ini 

dilakukan oleh dosen pembimbing penelitian. 

4. Uji Confirmability 

Uji confirmability merupakan pengujian hasil analisis kemampuan 

komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika dengan model discovery 

learning yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini uji confirmability 

dilakukan bersama uji dependability oleh peneliti dan pembimbing. 

Data yang dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini adalah data 

mengenai kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh dari hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis. Deskripsi hasil tes kemampuan komunikasi 
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matematis siswa dilakukan sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi 

matematis (IKKM) yang sudah ditentukan dengan cara sebagai berikut. 

IKKM 1: menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Kriteria: 

1. Tidak mampu apabila siswa tidak dapat menuliskan pernyataan, alasan, 

ataupenjelasan yang relevan. 

2. Kurang mampu apabila siswa menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan 

namun tidak relevan atau siswa dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan namun belum tepat. 

3. Mampu apabila siswa dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan dengan tepat. 

IKKM 2: menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

1. Tidak mampu apabila siswa tidak dapat menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

2. Kurang mampu apabila siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik namun belum tepat atau siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dengan tepat tapi tidak 

disertai identitas. 

3. Mampu apabila siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat dan disertai identitas. 

IKKM 3: mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 
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1. Tidak mampu apabila siswa tidak dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2. Kurang mampu apabila siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

namun belum tepat (banyak kesalahan) atau dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika namun belum tepat (sedikit kesalahan). 

3. Mampu apabila siswa dapat mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan 

tepat. 

3.7 Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian Secara umum tahap yang dilakukan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 
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Melihat latar subjek 

Menyiapkan instrumen penggolongan tingkat self-esteem siswa,  

instrumen perangkat pembelajaran, instrumen tes komunikasi matematis 

dan pedoman wawancara  

Validasi instrumen penggolongan tingkat self-esteem siswa,instrument 

perangkat pembelajaran, instrumen tes komunikasi matematis dan 

pedoman wawancara 

Pelaksanaan pengisian angket penggolongan tingkat self esteem siswa 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model discovery learning 

Pelaksanaan tes kemampuan komunikasi matematis 

Pendeskripsian kemampuan komunikasi matematis subjek berdasarkan 

hasil tes dan wawancara 

Gambar 3.4 Tahap-Tahap Penelitian 

Analisis Data 

Penentuan subjek wawancara 

kemampuan komunikasi 

matematis 

Analisis Data 

Penarikan simpulan 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas VII Excellent MTs N Model Brebes. 

Banyaknya siswa kelas VII Excellent adalah 32 siswa. Pelaksanaan pembelajaran 

matematika kelas VII terdiri dari 5 jam pelajaran setiap minggunya dan 

pembelajaran matematika di kelas VII Excellent dilaksanakan setiap hari Senin 

dan Rabu masing-masing 2 jam dan 3 jam pelajaran. 

4.1.1 Deskripsi Penggolongan Self-Esteem 

Siswa kelas VII Excellent MTs N Model Brebes yang banyaknya 32 siswa 

melakukan pengisian skala penggolongan tingkat self-esteem. Pengisian angket 

dilaksanakan pada Senin tanggal 25 April 2016 pada saat jam ke-4 pembelajaran 

matematika pukul 09.45 WIB. Pemilihan waktu sesuai dengan saran guru 

pengajar matematika. Dari hasil analisis pengisian skala self-esteem diperoleh data 

distribusi self-esteem siswa yang disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Distribusi dan Persentase Siswa Berdasarkan Self-Esteem 

Tingkat Self-Esteem Banyak Persentase (%) 
Rendah  

Tinggi 

8 

10 
25% 

31% 

 Data distribusi dan persentase siswa berdasarkan self-esteem pada tabel 4.1 

diperoleh dari data hasil pengisian skala self-esteem siswa pada lampiran 6. 

Banyaknya siswa dengan self-esteem rendah sebanyak 8 siswa atau sebesar 25% 
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dan self-esteem tinggi sebanyak 10 siswa atau sebesar 31%. Sedangkan 14 siswa 

lainnya atau sebesar 44% lainnya mempunyai skor diantara skor fluktuasi 

sehingga tidak perlu diklasifikasikan dalam kategori self-esteem rendah atau tinggi 

karena pada skor tersebut tidak perlu didiagnosis berbeda. Oleh karena itu, subjek 

dengan skor self-esteem tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini karena 

hanya terdapat tingkat self-esteem rendah dan tinggi. 

4.1.2 Pemilihan Subjek 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Excellent MTs 

N Model Brebes yang memiliki self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. Subjek 

diberi skala penggolongan self-esteem di kelas tersebut pada hari Senin tanggal 25 

April 2016. Hasil skala penggolongan self-esteem menunjukkan bahwa terdapat 8 

siswa dengan self-esteem rendah dan 10 siswa dengan self-esteem tinggi.  

Tabel 4.2 Penggolongan Self-Esteem Siswa Kelas VII- Excellent 

Self-Esteem Subjek 

Rendah Tinggi 

S-3 

S-10 

S-15 

S-17 

S-18 

S-21 

S-24 

S-27 

S-1 

S-7 

S-11 

S-13 

S-14 

S-19 

S-20 

S-26 

S-29 

S-32 

Hasil penggolongan tingkat self-esteem pada tabel 4.1 selajutnya dipilih 3 

subjek untuk setiap self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. Subjek dengan self-

esteem rendah diambil dari kelompok self-esteem rendah yang mempunyai skor 

skala rendah, sedang dan tinggi sedangkan subjek dengan self-esteem tinggi 
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diambil dari kelompok self-esteem tinggi yang mempunyai skor rendah, sedang 

dan tinggi. 

4.1.3 Pembelajaran di Kelas 

Pembelajaran dilaksanakan di kelas VII Excellent dengan materi statistika 

dengan sub materi pengolahan dan penyajian data. Rincian jadwal mengajar 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Jadwal Pembelajaran Matematika Kelas VII Excellent MTs N 

Model Brebes 

Pertemuan Hari, Tanggal Waktu Sub Materi 

1 

 

2 

 

 

3 

Senin, 2 Mei 2016 

 

Rabu, 4 Mei 2016 

 

 

Senin, 16 Mei 2016 

2×40 menit 

 

3×40 menit 

 

 

2×40 menit 

 

Penyajian dan pengolahan 

data dalam bentuk tabel. 

Penyajian dan pengolahan 

data dalam bentuk diagram 

batang dan diagram garis. 

Penyajian dan pengolahan 

data dalam bentuk diagram 

lingkaran. 

Pertemuan ketiga tidak dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2016 karena pada 

hari tersebut terdapat kegiatan UN (Ujian Nasional) tingkat SMP/MTs yang 

dimulai dari tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan Kamis 12 Mei 2016, sehingga 

siswa kelas VII dan VIII diliburkan. 

Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model 

discovery learning dengan pendekatan scientific. Guru dalam proses pembelajaran 

hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga siswa lebih aktif dengan berdiskusi 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lembar kerja siswa dan 

lembar tugas siswa disetiap pertemuan. Setelah itu, guru memberikan konfirmasi 

mengenai hasil diskusi siswa dengan menggunakan power point. Sintaks model 

discovery learning dalam penelitian ini adalah: orientasi siswa kepada masalah, 

identifikasi masalah, menyusun prakiraan penemuan, konfirmasi hasil penemuan, 
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pendalaman hasil penemuan. 

Langkah orientasi masalah, siswa diberikan permasalahan berkaitan dengan 

konsep yang akan ditemukan yaitu mengenai teknik penyajian dan pengolahan 

data. Dalam kegiatan ini siswa mengamati masalah, kemudian siswa merumuskan 

pertanyaan terkait dengan masalah yang ada. Selanjutnya langkah identifikasi 

masalah, untuk setiap pertemuan siswa sudah mampu bertanya mengenai masalah 

yang ditampilkan oleh guru yaitu mengenai bagaimana cara menyajikan data 

dalam bentuk tabel, diagram batang, garis dan lingkaran. Pada langkah ini siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok kemudian guru membagikan lembar kerja siswa untuk 

membantu siswa menemukan teknik penyajian dan pengolahan data. Setelah 

lembar kerja siswa diberikan siswa diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan 

yang ada sehingga siswa dapat mengumpulkan informasi dan guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator. Pada saat mengumpulkan informasi siswa juga 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya sehingga siswa dapat menalar mengenai 

penyelesaian dari permasalahan yang ada pada lembar kerja serta menuliskan 

jawaban hasil kelompoknya pada lembar jawab yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, langkah ini disebut dengan menyusun prakiraan penemuan. Setelah 

menyusun prakiraan penemuan, tahap selanjutnya konfirmasi hasil penemuan 

yaitu, guru memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas dan siswa lain memberikan 

tanggapan terhadap hasil jawaban kelompok presentasi. Selanjutnya guru 

memberikan konfirmasi dan membantu siswa dalam membuat simpulan. Pada 

langkah pendalaman hasil penemuan guru memberikan latihan soal mengenai 
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meteri yang dipelajari.Setelah menemukan teknik penyajian dan pengolahan data 

siswa diberikan lembar tugas siswa untuk dikerjakan dalam kelompok yang sama 

dan sebagai evaluasi siswa diberikan kuis diakhir pembelajaran. 

4.1.4 Pelaksanaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis dilaksanakan pada pertemuan 

keempat tepatnya pada hari Rabu, 18 Mei 2016 pada pukul 07.00 WIB sampai 

08.12 WIB di kelas VII Excellent. Tes dilakukan selama 72 menit serta diikuti 

oleh 32 siswa dengan self-esteem yang berbeda-beda.  

4.1.5 Pelaksanaan Wawancara Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Wawancara dilakukan setelah pelaksanaan pengisian skala self-esteem dan 

tes kemampuan komunikasi matematis sehingga dapat ditentukan subjek 

berdasarkan skor skala dan hasil jawaban siswa. Subjek dalam penelitian ini 

dipilih dari 3 siswa dengan skor skala rendah, sedang, dan tinggi untuk masing-

masing tingkat self-esteem rendah dan tinggi. Selain itu, peneliti juga 

mempertimbangkan hasil jawaban siswa dan memastikan bahwa subjek penelitian 

yang dipilih dapat mengungkapkan pendapat/ jalan fikirannya secara lisan 

maupun tulisan. 

Tabel 4.4 Subjek Wawancara 

Tingkat Self-esteem Subjek Wawancara 

Rendah S-03 

S-17 

S-21 

Tinggi S-01 

S-14 

S-32 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka dapat 

digunakan uji statistika parametrik. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya terima 𝐻0 apabila nilai sig. > 0,05. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh sig. sebesar 

0,382. Karena sig. = 0,382 > 0,05 maka 𝐻0 diterima, sehingga data hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis kelas penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

4.2.2 Uji Hipotesis 

KKM yang telah ditetapkan adalah 78. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui apakah proporsi siswa yang kemampuan komunikasi matematisnya 

lebih dari KKM pada pembelajaran matematika dengan model discovery learning 

lebih dari atau sama dengan 85%. Untuk mengujinya digunakan uji z untuk 

menguji proporsi (𝜋) kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

penelitian. Uji proporsi yang digunakan adalah uji pihak kiri. 

Hipotesis yang digunakan: 

𝐻0: 𝜋 ≥ 0,85 (persentase ketuntasan klasikal hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning lebih dari atau sama dengan 85%) 
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𝐻0: 𝜋 < 0,85 (persentase ketuntasan klasikal hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning kurang dari 85%) 

Kriteria yang digunakan adalah terima 𝐻0 apabila 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑧0,5−𝛼 

dengana ∝= 5%. Hasil uji proporsi dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Proporsi 

𝒛𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 ∝ −𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kesimpulan Keterangan  

0,89 0,05 −1,64 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒  Persentase ketuntasan 

hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis 

siswa pada pembelajaran 

matematika dengan model 

discovery learning lebih 

dari atau sama dengan 

85%. 
Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,89 dengan ∝= 5% 

diperoleh −𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑧0,45 = −1,64. Hal ini menunjukkan bahwa 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

−𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jadi 𝐻0 diterima, yang artinya persentase ketuntasan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII Excellent pada pembelajaran 

matematika dengan model discovery learning lebih dari atau sama dengan 85%. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 
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4.2.3 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 

4.2.3.1 Subjek Penelitian Tingkat Self-Esteem Rendah 

A. Subjek Penelitian S-03 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

Indikator menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan disajikan 

pada soal nomor 2a dan 2b. Pekerjaan subjek pada soal nomor 2a ditunjukkan 

oleh Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a  

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa subjek S-03 kurang mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan. Subjek S-03 dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan namun belum tepat. Saat diberikan data 

berupa grafik mengenai hasil penjualan telur asin setiap bulan dari bulan Januari 

sampai bulan Juni dan ditanyakan mengenai bulan yang mengalami kenaikan 

penjualan tertinggi, subjek hanya memberikan alasan dengan menuliskan 

pernyataan mengenai kenaikan penjualan tertinggi dengan melihat frekuensi di 

bulan tersebut.  Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 dapat disajikan 

pada skrip S-03 1. 

Skrip S-03 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

P : Mulai dari nomor 2 ya dek. Sekarang lihat nomor 2a. Apa kamu sudah 

memahami pertanyaannya. 

S-03 : Sudah bu. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Pada bulan apa penjualan mengalami kenaikan tertinggi? Mengapa? 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu 

menjelaskan pernyataan, alasan, atau penjelasan namun belum relevan, yaitu 

subjek memberikan alasan kenaikan tertinggi telur asin hanya dengan melihat 

frekuensi di bulan tersebut saja. Seharusnya subjek mengerjakan soal ini dengan 

menghitung selisih setiap bulannya. Setelah ditanyakan kembali mengenai 

penyelesaian nomor 2a, subjek S-03 baru dapat menyebutkan jawaban secara 

benar. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek S-03, dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 2a subjek 

S-03 kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Indikator menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal 

nomor 2b yang dibuat oleh subjek S-03 dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

 Gambar 4.2 menujukkan bahwa subjek S-03 kurang mampu menuliskan 

P : Jelaskan jawabanmu dan alasan, atau pernyataan dari jawabanmu ini. 

S-03 : Jawabannya bulan April karena pada bulan April mempunyai frekuensi 

tertinggi. 

P : Apakah jika ditanyakan bulan yang mengalami kenaikan penjualan 

tertinggi hanya dilihat dari frekuensi dibulan itu saja dek? 

S-03 : (berfikir agak lama) Tidak bu. 

P : Tidak ya. Lalu dilihat darimana seharusnya? 

S-03 : (membaca lagi) dari selisihnya. 

P : Selisih apa? 

S-03 : Selisih telur dibulan tersebut dan sebelumnya bu. 

P : Kenapa waktu ulangan tidak menjawab seperti itu? 

S-03 : Waktu ulangan saya masih bingung bu. 

P : Nah, sekarang jawabannya bulan apa? 

S-03 : Bulan April bu. 

P : Mengapa? 

S-03 : Karena dibanding bulan yang lainnya pada bulan April kenaikan jumlah 

penjualannya paling tinggi yaitu 672 butir telur. 
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pernyataan, alasan, atau penjelasan namun belum relevan. Subjek dapat 

menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan namun belum relevan. Sama 

seperti kasus pada nomor 2a subjek hanya memberikan alasan dengan menuliskan 

pernyataan mengenai penurunan penjualan terendah hanya dengan melihat 

frekuensi penjualan disetiap bulan sehingga jawaban yang diberikan subjek juga 

salah. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 dapat disajikan pada skrip 

S-03 2. 

Skrip S-03 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu 

menjelaskan pernyataan, alasan, atau penjelasan namun belum relevan. Subjek 

memberikan alasan dari penurunan penjualan terendah hanya dengan melihat 

frekuensi penjualan disetiap bulan. Subjek baru dapat menyebutkan alasan yang 

tepat setelah dilakukan proses wawancara. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek S-03 dan hasil wawancara peneliti dengan subjek S-03, dapat disimpulkan 

bahwa pada soal nomor 2b subjek S-03 kurang mampu menjelaskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan. 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

P : Apa yang ditanyakan dari nomor 2b? 

S-03 : Bulan apa yang mengalami penurunan penjualan terendah dan mengapa. 

P : Jawabanmu apa dek. Coba jelaskan. 

S-03 : Bulan Maret karena mempunyai frekuensi paling rendah. 

P : Benar tidak jawabanmu? 

S-03 : Salah bu, hehe. Seharusnya bukan pakai frekuensi dibulan itu tapi 

menggunakan selisih seperti tadi. 

P : Jadi yang benar jawabannya bulan apa dek? 

S-03 : Bulan Mei. Karena pada bulan Mei mengalami penurunan paling drastis 

dari bulan lainnya yaitu sebesar 404 butir telur. 
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Gambar 4.3 adalah pekerjaan subjek S-03 soal nomor 1a. 

 
Gambar 4.3 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada 

soal nomor 1a 

Gambar tersebut menunjukkan subjek S-03 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek mampu 

menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dengan tepat 

namun terdapat sedikit kesalahan saat diberikan data mengenai ukuran sepatu dari 

30 siswa kelas VII. Subjek menuliskan data ukuran sepatu dengan nilai dan juga 

tidak menyertakan judul tabel. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek S-

03 terkait dengan indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada soal nomor 1b dapat dilihat pada Skrip S-03 3. 

Skrip S-03 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P :  Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-03 :  Bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-03 : Menghitung frekuensi setiap data kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari nomor, data nama, frekuensi 

setiap data, dan jumlah keseluruhan data. (sambil menunjuk jawaban) 
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Kutipan wawancara pada Skrip S-03 3 menunjukkan bahwa subjek S-03 

mampu menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dengan tepat. Hanya saja terdapat kesalahan dalam penamaan 

data karena kurang teliti. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek S-03, dapat disimpulkan bahwa subjek S-

03 pada nomor 1a mampu dalam menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

Indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik pada soal nomor 1b yang dibuat oleh subjek S-03 dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada 

soal nomor 1b 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa subjek S-03 kurang mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram dan grafik. Hal ini karena subjek 

menyajikan permasalahan terkait gambar diagram batang dengan tepat tapi belum 

P : Itu data nama atau ukuran sepatu? 

S-03 : Eh seharusnya ukuran sepatu bu. (sambil membaca ulang soal). 

P : Kenapa salah menuliskan? 

S-03 : Iya bu, saya kurang teliti. Hehe 
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disertai dengan identitas diagram. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek 

S-03 terkait dengan indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada soal nomor 1b dapat dilihat pada Skrip S-03 4. 

Skrip S-03 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu 

menjelaskan bagaimana cara menggambarkan diagram batang dengan benar dan 

menyebutkan identitas diagram tersebut. Saat ditanya mengenai jawaban siswa 

saat tes tidak menyertakan identitas diagram subjek S-03 menjawab jika ia lupa 

menuliskan identitas pada lembar jawabnya. Berdasarkan triangulasi dari hasi tes 

subjek S-03 dan hasil wawancara peneliti dengan subjek S-03, dapat disimpulkan 

bahwa subjek S-03 pada nomor 1b mampu menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, dan grafik namun terdapat sedikit kekurangan. 

P : Apa yang ditanyakan nomor 1b? 

S-03 : Data dalam bentuk diagram batang bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

diagram batang. 

S-03 : Membuat sumbu vertikal dan horizontal terlebih dahulu. Terus diberi 

identitas. 

P : Loh kok disini tidak ada identitasnya dek? (menunjuk lembar jawab) 

S-03 : Lupa bu. (sambil tersenyum) 

P : Lain kali jangan lupa lagi ya. Nanti yang membaca diagram bingung, ini  

sumbu vertikal menyatakan apa yang horizontal menyatakan apa. 

S-03 : Iya bu. 

P : Terus selanjutnya. 

S-03 : Membuat bentuk batangnya bu. 

P : Bagaimana cara untuk membuat bentuk batangnya? 

S-03 : Sesuai datanya. 

P : Data yang mana dek? 

S-03 : Data hasil survey yang diketahui. Misalnya ukuran sepatu 36 jumlahnya 

ada 6 orang, nomor sepatu 37 jumlahnya ada 3, nomor sepatu 38 dan 39 

masing-masing ada 8, ukuran sepatu nomor 40 ada 3 orang. dan ukuran 

sepatu 41 ada 2 orang. 
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Indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik pada soal nomor 3c yang dibuat oleh subjek S-03 dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 kurang mampu 

menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek 

menyajikan diagram lingkaran dengan tepat namun belum disertai dengan 

identitas diagram lingkaran. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 

disajikan pada Skrip S-03 5. 

Skrip S-03 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada soal nomor 3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu membuat diagram lingkaran pada nomor 

3c? 

S-03 : Caranya buat lingkaran dulu terus bagi jadi beberapa bagian sesuai 

dengan besar sudutnya. 

P : Bagaimana cara membagi bagiannya dek? 

S-03 : Dari lingkaran yang sudah dibuat kemudian tarik garis sembarang dari 

sini (menunjuk pusat lingkaran pada gambar diagram dalam jawaban) 

terus buat sudut dari guru sebesar 108 derajat, nelayan 54 derajat, petani 

72 derajat, pedagang 36 derajat dan pengunjung 90 derajat. 

P : Setelah itu sudah selesai dek? 

S-03 : Harusnya masih ada bu, memberikan identitas diagram. 

P : Apa saja identitasnya. 

S-03 : Nama diagram dan identitas disetiap bagiannya bu. 

P : Nama diagramnya sudah ada tapi kok belum ada identitas setiap 

sumbunyanya ya dek? 

S-03 : Hehe lupa bu. (sambil tersenyum) 
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Skrip S-03 5 menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 3c 

dengan benar namun belum disertai identitas. Subjek S-03 baru menyebutkan 

identitas dari diagram yang dibuat setelah dilakukan proses wawancara. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek S-03 dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 3c subjek kurang 

mampu dalam menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik. 

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

  

 Indikator mengenai mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika hasil dari 

pekerjaan S-03 pada soal nomor 3a ditunjukkan oleh Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek sudah dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol 

matematika. Subjek S-03 juga dapat menuliskan rumus untuk menyelesaikan 
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pertanyaan dengan menggunakan simbol matematika yang sesuai dan dapat 

menggunakan rumus tersebut dengan benar. Subjek dapat menuliskan frekuensi 

masing-masing data yang diberi simbol 𝑓 dan jumlah keseluruhan data dengan 

simbol 𝑁. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 disajikan pada Skrip 

S-03 6. 

Skrip S-03 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip S-03 6 menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu mengekspresikan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan tepat. Subjek 

S-03 dapat menyebutkan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut dan menjelaskan jawabannya dengan benar. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek S-03 dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 3a subjek mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. 

Indikator mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b yang 

P : Nomor 3a. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Bentuk persentase data bu. 

P : Jelaskan rumus yang kamu tulis dek. 

S-03 : Rumusnya frekuensi per jumlah seluruh data kali seratus persen. (sambil 

menunjuk jawaban)  

P : Berarti 𝑓 itu artinya frekuensi dan N jumlah keseluruhan data ya? 

S-03 : Iya bu. 

P : Nah sekarang bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban seperti ini, 

coba jelaskan. 

S-03 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru yaitu 60 per jumlah 

keseluruhan data 200 kali seratus persen sama dengan 30 persen. 

P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-03 : Sama bu, dikerjakan dengan rumus tadi. 
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dibuat oleh subjek S-03 dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu mengekspersikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek sudah dapat mengekspersikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

dengan tepat. Selain itu, subjek S-03 juga dapat menuliskan rumus untuk 

menyelesaikan pertanyaan dengan menggunakan simbol matematika yang sesuai 

dan dapat menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan benar. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 disajikan pada 

Skrip S-03 7. 

Skrip S-03 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apa yang ditanyakan dari nomor 3b? 

S-03 : Menghitung sudut juring daerah lingkaran setiap data. 

P : Rumusnya apa? 

S-03 : Rumusnya 𝑓 per N kali 360°. 
P : Coba jelaskan cara mencari besar sudut guru. 

S-03 : Guru sama dengan frekuensinya 60 per jumlah seluruh data 200 kali 

360°. 
P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-03 : Sama seperti mencari besar sudut untuk guru bu. 
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 Kutipan wawancara pada Skrip S-03 7 menunjukkan bahwa subjek S-03 

mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari kedalam bahasa atau simbol matematika dengan tepat. Selain itu, 

subjek juga dapat menjelaskan proses penyelesaian dengan menggunakan rumus 

tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek S-03, dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 3b subjek 

mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

Indikator mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a yang 

dibuat oleh subjek S-03 dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
 

Gambar 4.8 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-03 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika dengan tepat. Hanya saja dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut subjek tidak menuliskan rumus yang digunakan. Namun, dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk mencari persentase petani yang 

membudidayakan udang windu dari suatu diagram lingkaran yang hanya diketahui 

sudut pusat dari setiap data proses yang penyelesaiannya sudah dapat di pahami 

oleh peneliti. Subjek terlebih dahulu mencari banyaknya frekuensi dari petani 
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yang membudidayakan udang windu dan untuk selanjutnya digunakan dalam 

mencari persentasenya. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-03 disajikan 

pada Skrip S-03 8. 

Skrip S-03 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika dalam menyelesaikan soal nomor 4a. 

Subjek menghitung frekuensi terlebih dahulu untuk kemudian digunakan dalam 

menghitung persentasenya. Saat ditanya mengenai rumus untuk menghitung 

subjek dapat menyebutkannya dengan lancar tapi tidak menuliskannya karena saat 

mengerjakan tes komunikasi matematis waktunya sudah hampir habis. 

Berdasarkan hasil triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan hasil wawancara pada 

soal nomor 4a dapat disimpulkan bahwa subjek S-03 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

P : Sekarang nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-03 : Yang pertama cari frekuensi petani dulu yaitu 70° per 360° kali 720 

sama dengan 140. 

P : Itu pake rumus apa dek? 

S-03 : Besar sudut data per 360° kali N. 

P : Kenapa kamu tidak menuliskan rumusnya dek. 

S-03 : Gugup bu, waktunya hampir habis. 

P : Setelah dapat frekuensinya langkah selanjutnya apa dek? 

S-03 : Dicari persentasenya yaitu frekuensinya 140 per jumlah seluruh data 720  

kali 100% sama dengan 19%. 
P : Rumusnya apa dek? 

S-03 : Rumusnya 𝑓 per N kali 100%. 
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simbol matematika. 

Hasil pekerjaan Subjek S-03 mengenai indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.9 Pekerjaan subjek S-03 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa subjek mampu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. Subjek dapat mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan 

tepat. Namun, subjek tidak menuliskan rumus untuk menyelesaikan permasalahan 

pada lembar jawab tes komunikasi matematis. Meskipun demikian proses 

penyelesaian untuk mencari frekuensi setiap petani yang membudidayakan ikan 

dan udang dapat dipahami oleh peneliti. Subjek mencari frekuensi dengan 

menggunakan besar sudut juring masing-masing data dibandingkan dengan 360° 

dikalikan dengan jumlah data keseluruhan yang sudah diketahui. Terkait hal 

tersebut diadakan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan subjek S-03. 

Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek S-03 disajikan pada Skrip S-03 9. 
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Skrip S-03 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-03) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika dalam menyelesaikan soal nomor 4b. 

subjek dapat menyebutkan rumus yang digunakan untuk mencari frekuensi data 

dengan lancar dan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan pada soal 

dengan menggunakan rumus tersebut. Subjek menyelesaikan permasalahan untuk 

mencari frekuensi setiap data dengan menggunakan besar sudut juring dari 

masing-masing data dibagi 360° kali jumlah data keseluruhan. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek S-03 dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

S-03, dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 4b subjek mampu 

mengkespresikan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 

 

 

P : Terakhir nomor 4b. Apa yang ditanyakan. 

S-03 : Frekuensi masing-masing petani yang membudidayakan udang dan ikan. 

P : Jelaskan bagaimana caranya dek. 

S-03 : Frekuensi petani yang membudidayakan udang vaname diperoleh dari 

90° per 360° kali 720 sama dengan 180 petani, frekuensi petani yang  

membudidayakan ikan bandeng yaitu 200° per 360° kali 720 dan 

frekuensi petani yang membudidayakan udang windu yaitu 70° per 360° 
kali 720. 

P : Itu menggunakan rumus apa dek. 

S-03 : Rumusnya yaitu frekuensi sama dengan besar sudut juring data per 360° 
kali N atau jumlah data keseluruhan. 
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B. Subjek Penelitian S-17 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

 
Gambar 4.10 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a  

 Gambar 4.10 menujukkan bahwa subjek S-17 kurang mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan namun belum tepat. Saat diberikan 

pertanyaan mengenai bulan yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi dari 

data penjualan telur asin disetiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni, 

subjek menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat frekuensi di setiap bulannya 

saja tanpa menghitung selisih penjualan dari setiap bulan. Kutipan wawancara 

antara peneliti dengan subjek S-17 dapat dilihat pada skrip S-17 1. 

Skrip S-17 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Coba lihat nomor 2a. Kamu paham pertanyaan yang dimaksud pada soal 

2a? 

S-17 : Paham. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S-17 : Bulan apa yang mengalami kenaikan tertinggi. 

P : Nah, coba jelaskan jawaban dan pernyataan yang kamu tulis disini. 

S-17 : Penjualan yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu bulan April, karena 

frekuensi penjualan bulan April paling tinggi yaitu 1861. 

P : Apakah jika ditanyakan kenaikan penjualan tertinggi hanya dilihat dari 

frekuensi penjualan di bulan itu saja? 

S-17 : Hmmm..Tidak. (sambil ragu-ragu) 

P : Kenapa jawabnya ragu-ragu? 

S-17 : Harusnya tidak bu. 

P : Lalu yang benar seperti apa? 

S-17 : (sambil mengamati jawaban dan lembar soal serta sesekali menghitung) 

Harusnya pakai selisih bu. Selisih setiap bulannya dengan selisih bulan 

yang lain. 
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Skrip S-17 1 menunjukkan bahwa subjek S-17 kurang mampu memberikan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum relevan. Subjek menjawab bahwa bulan 

yang mengalami penjualan tertinggi adalah bulan April ditentukan dengan melihat 

frekuensi penjualan disetiap bulannya. Setelah ditanyakan penyebabnya, subjek 

menyatakan bahwa ia tidak terfikir untuk menghitung selisih disetiap bulannya. 

Kemudian ia menghitung ulang untuk mengetahui jawaban yang tepat sehingga 

dapat memberikan pernyataan, alasan, atau penjelasan dengan tepat.Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-

17 pada nomor soal 2a kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. 

 
Gambar 4.11 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa subjek S-17 kurang mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Gambar tersebut menunjukkan 

bahwa saat subjek S-17 menjawab pertanyaan mengenai bulan yang mengalami 

penurunan penjualan telur asin terendah, ia menjawab bulan Maret dengan hanya 

melihat frekuensi penjualan yang paling rendah disetiap bulannya dari data berupa 

grafik yang menyatakan hasil penjualan telur asin dari bulan Januari sampai 

dengan Juni. Jawaban yang diberikan subjek juga salah dikarenakan subjek hanya 

P : Nah setelah kamu tahu, jawabannya apa? 

S-17 : Jawabannya bulan April bu. 

P : Berapa selisihnya. 

S-17 : 672 bu, paling banyak. 

P : Kok waktu itu tidak menjawab seperti itu? 

S-17 : Waktu itu saya tidak kepikiran bu. 

 



87 

 

 

 

melihat frekuensi disetiap bulan dan tidak menghitung selisih penjualan telur asin 

disetiap bulannya. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-17 dapat 

dilihat pada Skrip S-17 2. 

Skrip S-17 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

Skrip wawancara S-17 2 merupakan kelanjutan dari skrip wawancara S-17 1. 

Subjek baru memberikan jawaban yang benar pada saat dilaksanakan proses 

wawancara. Sedangkan pada saat tes subjek tidak mampu memberikan jawaban 

yang benar. Saat ditanyakan mengapa jawabannya salah, subjek menjawab karena 

memang tidak kepikiran untuk menjawab dengan cara menghitung selisih 

penjualan disetiap bulannya untuk mengetahui penurunan penjualan terendah. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan proses wawancara diperoleh bahwa 

subjek S-17 pada nomor 2b kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

Gambar 4.12 adalah hasil pekerjaan tes tertulis subjek S-17  terkait soal 

nomor 1a. 

P : Berarti yang b jawabanmu benar tidak? 

S-17 : Salah bu. 

P : Yang benar jawabannya apa? 

S-17 : Jawaban yang benar bulan Mei, karena mempunyai penurunan paling 

drastis yaitu 404. 
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Gambar 4.12 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1a 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dengan tepat dari data 

ukuran sepatu 30 siswa kelas VII. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-

17 terkait indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik dapat dilihat pada Skrip S-17 3. 

Skrip S-17 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

Skrip S-17 3 menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu menjelaskan 

bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-17 mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

P : Kalau nomor 1a. Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-17 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-17 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom nilai dan 

frekuensi. Setelah itu, saya menghitung setiap frekuensi dari nilainya 

kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya. (sambil menunjuk 

jawaban) 
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Gambar 4.13 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1b 

 

Gambar 4.13 menunjukkan bahwa subjek S-17 kurang mampu menyajikan 

permasalahan mengenai indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada nomor 1b. Subjek S-17 dapat menyajikan data yang 

dipunyai ke dalam bentuk diagram batang dengan tepat namun belum disertai 

dengan identitas diagram. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek S-17 

mengenai indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik pada soal nomor 1b dapat dilihat pada Skrip S-17 4. 

Skrip S-17 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Nah sekarang nomor 1b, perintahnya apa? 

S-17 : Suruh buat diagram batang bu. 

P : Jelaskan bagaimana caranya. 

S-17 : Caranya buat sumbu vertikal dan horisontalnya dulu, kemudian tentukan 

sumbu vertikal untuk frekuensi dan horizontal untuk nomor sepatu. 

Setelah itu buat batangan sesuai data, nomor sepatu 36 mempunyai 

frekuensi 6, 37 frekuensinya 3, 38 frekuensinya 8, 39 frekuensinya 8, 40 

frekuensinya 3 dan 41 frekuensinya 2. 

P : Apakah selesai sampai disitu saja? 

S-17 : Saya lupa memberi nama diagram bu. Harusnya diberi nama “nomor 

sepatu kelas VII excellent”. 

P : Terus tahunya sumbu yang vertikal menunjukkan frekuensi bagaimana? 

S-17 : Oh iya, harusnya ditulis ya bu yang vertikal frekuensi dan yang 

horizontal nomor sepatu. 
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Skrip S-17 4 menunjukkan bahwa siswa mampu menjelaskan cara membuat 

diagram batang dengan tepat namun tidak menyertakan identitas diagram batang 

yang dibuat pada saat tes karena lupa. Berdasarkan hasil triangulasi dari hasil tes 

dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-17 pada soal nomor 1b 

kurang mampu dalam menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik. 

Hasil pekerjaan subjek S-17 nomor 3c mengenai indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dapat dilihat pada 

Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

 

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa subjek S-17 kurang mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek menyajikan 

permasalahan terkait gambar diagram lingkaran dengan tepat namun belum 

disertai dengan identitas diagram lingkaran. Subjek S-17 mampu membagi daerah 

lingkaran menjadi bagian-bagian sesuai dengan besar sudut juring lingkaran setiap 

P : Iya, kenapa tidak kamu tulis? 

S-17 : Lupa bu. Hehe 

P : Lain kali jangan lupa lagi ya. 

S-17 : Iya bu. 
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data namun tidak menuliskan keterangan pada setiap bagian daerah lingkaran 

tersebut. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-17 terkait jawaban 

tersebut dapat dilihat pada Skrip S-17 5. 

Skrip S-17 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 3c 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-17 kurang 

mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Subjek menjelaskan langkah menyajikan diagram lingkaran dengan cara membagi 

daerah lingkaran menjadi bagian-bagian sesuai besar sudut juring lingkaran yang 

dipunyai oleh masing-masing data, namun subjek S-17 tidak memberikan 

identitas diagram dikarenakan pada saat tes nomor 3c dikerjakan ketika waktu 

hampir habis sehingga gugup. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-17 pada soal nomor 3c menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik namun terdapat sedikit 

kekurangan. 

 

P : Sekarang nomor 3c. Apa yang ditanyakan? 

S-17 : Bentuk diagram lingkaran. 

P : Nah, jelaskan diagram lingkaranmu pada ibu. 

S-17 : Saya buat lingkarannya dulu, kemudian membagi menjadi bagian-

bagian sesuai besar sudutnya bu. 

P : Ini yang 54° bagian dari data apa? (sambil menunjuk jawaban siswa) 

S-17 : Itu miliknya nelayan. 

P : Nah bagaimana ibu bisa tahu itu miliknya nelayan? 

S-17 : Diberi keterangan bu. 

P : Loh, kenapa tidak diberi keterangan? 

S-17 : Itu saya kerjakan terakhir jadi gugup bu. 
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(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

 

Hasil pekerjaan subjek S-17 soal nomor 3a berkaitan dengan indikator 

mengekspresikan konsep matematika dengan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika soal nomor 3a disajikan pada Gambar 4.15. 

 
Gambar 4.15 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-17 mampu menyatakan peristiwa sehari-hari yang 

terdapat dalam soal nomor 3a dan subjek menuliskan rumus yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu untuk menentukan presentase setiap data 

dapat dicari dengan rumus 𝑓 per 𝑁 kali 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa 

subjek S-17 mampu mengekspresikan peristiwa atau permasalahan sehari-hari 

yang terdapat dalam soal dengan menggunakan simbol 𝑓 yang menyatakan 

frekuensi setiap data dan 𝑁 yang menyatakan jumlah keseluruhan data. Kemudian 

dapat menggunakan rumus tersebut dengan tepat. Kutipan wawancara antara 

peneliti dengan subjek S-17 terkait nomor 3a dapat dilihat pada Skrip S-17 6. 

 



93 

 

 

 

Skrip S-17 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip S-17 6 menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu mengekspresikan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Subjek mampu 

menjelaskan arti dari simbol-simbol yang dituliskannya pada rumus dan juga 

mampu menjelaskan penyelesaian yang ada pada nomor 3a. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-17 dapat disimpulkan 

bahwa pada soal nomor 3a subjek mampu mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

Hasil pekerjaan subjek S-17 mengenai indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika juga dapat dilihat pada soal nomor 3b yang disajikan pada Gambar 

4.16. 

P : Apa yang ditanyakan pada nomor 3a ? 

S-17 : Data dalam bentuk persentase. 

P : Untuk menjawab pertanyaan itu pakai rumus apa? 

S-17 : Rumus ini bu 𝑓 dibagi 𝑁 kali 100%. 

P : 𝑓 sama 𝑁 itu apa? 

S-17 : 𝑓 itu frekuensi atau banyak data dan 𝑁 itu jumlah data keseluruhan. 

P : Jelaskan bagaimana caranya mendapatkan persentase dari data-data ini. 

(sambil menunjuk jawaban) 

S-17 : Guru frekuensinya kan 60 dibagi jumlah keseluruhannya 200 kali 100% 

sama dengan 30%. Persentase guru 30%. 

P : Bagaimana data yang lain? 

S-17 : Sama bu. 
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Gambar 4.15 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek sudah dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

dengan tepat. Subjek S-17 dapat menuliskan rumus yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan pada soal dan mampu menggunakan rumus tersebut 

untuk menyelesaikan permasalahan terkait peristiwa sehari-hari dengan benar. 

Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-17 terkait pekerjaan subjek pada 

soal nomor 3b disajikan pada Skrip S-17 7. 

Skrip S-17 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

P : Nomor 3b apa yang ditanyakan? 

S-17 : Besar sudut pusat juring tiap data. 

P : Caranya bagaimana? 

S-17 : Pakai rumus ini bu. (menunjuk pada lembar jawab) 

P : Coba jelaskan rumusnya. 

S-17 : Rumusnya 𝑓 (frekuensi) bagi 𝑁 jumlah data keseluruhan kali 360°. 
P : Cara menggunakan rumus untuk mencari sudutnya bagaimana? 
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 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu 

mengekspresikan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol matematika 

dengan tepat. Subjek S-17 dapat menjelaskan simbol terkait pekerjaannya pada 

soal nomor 3b dan dapat menjelaskan proses penyelesaian soal dengan baik. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa pada soal nomor 3b subjek S-17 mampu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

pada soal nomor 4a dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 
Gambar 4.17 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

Gambar 4.17 memperlihatkan bahwa subjek S-17 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek dapat menyelesaikan permasalahan mengenai 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan tepat. Subjek S-17 dapat 

menyelesaikan permasalahan untuk mencari persentase data dari suatu diagram 

S-17 : Misalnya Guru punya frekuensi 60, jumlah keseluruhan 200. Jadi 60 

bagi 200 kali 360° hasilnya 108°. 
P : Oke, data yang lain caraya bagaimana dek? 

S-17 : Sama bu. 
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lingkaran yang hanya diketahui besar sudut juring lingkaran setiap data dari suatu 

diagram lingkaran. Subjek terlebih dahulu mencari frekuensi dari data tersebut 

dan kemudian hasil tersebut digunakan dalam mencari persentasenya. Saat 

menyelesaikan permasalahan tersebut subjek S-17 tidak menuliskan rumus yang 

digunakan namun pada penyelesaian soal nomor 3a dan 3b subjek mampu 

menuliskan rumus yang serupa untuk menyelesaikan permasalahan terkait soal 

nomor 4a. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-17 terkait soal nomor 4a 

disajikan dalam Skrip S-17 8. 

Skrip S-17 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika dalam menyelesaikan soal nomor 4a. 

Subjek S-17 menjelaskan proses menyelesaikan soal tersebut dengan cara 

menghitung frekuensinya terlebih dahulu dilanjutkan dengan menghitung 

persentasenya. Alasan subjek S-17 tidak menuliskan rumus yang berupa simbol-

P : Nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-17 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu? 

P : Caranya bagaimana? 

S-17 : Pertama cari frekuensinya dulu, yaitu 70° bagi 360° kali 720 sama 

dengan 140. 

P : Itu pakai rumus apa dek? 

S-17 : Besar sudut juring bagi 360° kali 𝑁. Sama kaya nomor 3b bu. 

P : 3b rumusnya ditulis tapi disini tidak. Kenapa? 

S-17 : Menyingkat waktu bu. 

P : Setelah diperoleh frekuensi, terus langkah selanjutnya bagaimana? 

S-17 : Baru cari persentasenya bu. 

P : Oke, jelaskan langkahnya dek. 

S-17 : Frekuensinya 140 bagi 720 kali 100% sama dengan 19%. 
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simbol matematika dalam menyelesaikan soal adalah untuk menyingkat atau 

menghemat waktu penyelesaian namun pada saat ditanyakan kembali subjek dapat 

menjawab dengan lancar rumus tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara nomor 4a dapat disimpulan bahwa subjek S-17 mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. 

Gambar 4.18 adalah hasil pekerjaan subjek S-03 soal nomor 4b. 

 
Gambar 4.18 Pekerjaan subjek S-17 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa subjek mampu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika dengan tepat. Subjek dapat menentukan frekuensi masing-masing data 

dari suatu diagram lingkaran mengenai petani yang membudidayakan udang dan 

ikan di suatu wilayah yang hanya diketahui besar sudut setiap data. Namun, 

subjek S-17 tidak menuliskan rumus yang ia gunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan pada soal nomor 4b. Meskipun demikian jawaban subjek S-17 dapat 

dipahami oleh peneliti. Subjek menghitung frekuensi dengan menggunakan besar 

sudut juring masing-masing data dibndingkan dengan 160° kali jumlah 

keseluruhan data. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-17 terkait 
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penyelesaian soal nomor 4b dapat disajikan pada Skrip S-17 9. 

Skrip S-17 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-17) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-17 mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika dalam menyelesaikan soal. Alasan subjek 

tidak menulisknan rumus pada saat meyelesaikan soal yaitu karena untuk 

mempersingkat waktu karena pada saat menyelesaikan soal nomor 4b waktunya 

hampir habis. Namun pada saat ditanyakan kembali mengenai rumus untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut subjek S-17 dapat menyebutkannya dengan 

lancar. Subjek juga dapat menjelaskan penyelesaian yang dituliskannya dengan 

baik. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek S-17, dapat disimpulkan bahwa 

pada soal nomor 4b subjek mampu mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan 

tepat. 

 

P : Nomor 4b, apa yang ditanyakan? 

S-17 : Berapa banyak petani yang membudidayakan masing-masing ikan dan 

udang? 

P : Jelaskan jawabanmu. 

S-17 : Banyak Petani yang membudidayakan udang vaname yaitu 90° bagi 

360° kali 720 sama dengan 180 petani, banyak petani yang 

membudidayakan udang windu yaitu 70° per 360° kali 720 sama dengan 

140 petani dan banyak petani yang membudidayakan ikan bandeng 

adalah 200° bagi 360° kali 720°. 
P : Pakai rumus apa dek? 

S-17 : Rumusnya besar sudut juring data bagi 360° kali N. 

P : Kok tidak ditulis? 

S-17 : Menyingkat waktu bu, sudah mau habis. (sambil tersenyum) 
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C. Subjek Penelitian S-21 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan  

Hasil pekerjaan subjek S-21 mengenai indikator menulis pernyataan, alasan, 

atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 
Gambar 4.19 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a  

Gambar 4.19 menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek dapatt menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan namun belum relevan. Hal ini karena subjek 

salah dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam soal. Soal yang diberikan 

mengenai data yang berbentuk grafik hasil penjualan telur asin dari bulan Januari 

sampai bulan Juni kemudian ditanyakan bulan yang mengalami kenaikan 

penjualan tertinggi. Subjek S-21 menjawab dengan cara membandingkan 

frekuensi penjualan telur asin disetiap bulannya saja. Sehingga pernyataan yang 

berupa alasan yang diberikan juga salah. Kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek S-21 dapat disajikan pada Skrip S-21 1. 

Skrip S-21 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

 

 

 

 

P :.Apakah kamu sudah memahami yang ditanyakan dari soal nomor 2a? 

S-21 : Iya bu. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S-21 : Yang 2a bulan yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi dan 

alasannya. 

P : Kalau begitu jelaskan jawabanmu kepada ibu. 

S-21 : Bulan April karena banyaknya telur mencapai 1861. 

P : Itu dapat 1861 dari mana? 

S-21 : Dari sini bu. (menunjuk lembar soal) 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-21 mampu 

menjelaskan pernyataan yang ditulis pada lembar jawab tes. Subjek S-21 

memberikan alasan kenaikan penjualan telur asin tertinggi hanya karena frekuensi 

di bulan tersebut paling tinggi. Setelah ditanyakan kembali mengenai kebenaran 

dari jawabannya, subjek tetap tidak dapat memberikan jawaban yang benar 

sehingga tidak dapat memberikan pernyataan, alasan, dan penjelasan yang 

relevan. Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara dari subjek S-21, dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-21 kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan 

atau penjelasan yang relevan. 

 Pekerjaan subjek S-21 mengenai indikator menulis pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 
Gambar 4.20 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

Gambar 4.20 menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan dari jawaban soal nomor 2b namun belum 

relevan. Subjek melakukan kesalahan dalam menjawab soal nomor 2b sama 

seperti soal nomor 2a. subjek menjawab pertanyaan mengenai penurunan 

P : Apakah kalau misalnya ditanyakan kenaikan penjualan tertinggi itu 

dilihat hanya pada banyak penjualan dibulan itu dek? 

S-21 : (berfikir agak lama) tidak tahu bu.  

P : Coba difikirkan lagi. 

S-21 : Hmm, bagaimana ya bu bingung saya tidak bisa. 

P : Ini loh dek, coba kamu lihat selisih penjualan dari setiap bulannya. 

Kamu bisa katakana selisihyang paling besar sebagai penjualan tertinggi 

kan? 

S-21 : Oh iya bu. 
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penjualan terendah dari suatu grafik penjualan telur asin dari bulan Januari sampai 

bulan Juni hanya dengan melihat frekuensi setiap bulannya. Subjek menjawab 

bulan Maret karena pada bulan tersebut frekuensinya paling rendah dibanding 

bulan yang lain. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-21 dapat dilihat 

pada Skrip S-21 2. 

Skrip S-21 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-21 2 merupakan kelanjutan dari Skrip S-

21 1 yang menjelaskan mengapa subjek menjawab pertanyaan dengan jawaban 

yang salah. Subjek hanya melihat frekuensi disetiap bulannya saja dari grafik 

penjualan telur asin pada soal sehingga saat menjawab pertanyaan bulan yang 

mengalami penurunan penjualan terendah subjek menjawab bulan Maret karena 

frekuensinya paling rendah dibanding bulan yang lain. Namun pada saat proses 

wawancara subjek S-21 sudah dapat memberikan jawaban yang benar dan alasan 

yang relevan karena pada saat proses wawancara nomor 2a sudah diberi tahu cara 

menjawab soal tersebut dengan benar. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara dengan subjek S-21  dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 

2b subjek S-21 kurang mampu menjelaskan pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan. 

 

P : Sekarang yang nomor 2b. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Bulan yang mengalami penurunan penjualan terendah. 

P : Sekarang lihat jawabanmu dan jelaskan ke ibu. 

S-21 : Berarti ini salah ya bu. Harusnya bulan Mei yang penurunannya paling 

rendah yaitu 404 butir telur. 

P : Iya harusnya seperti itu jawaban yang tepat dek. 
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(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

Gambar 4.21 adalah gambar mengenai hasil pekerjaan subjek S-21 soal 

nomor 1a.  

 
Gambar 4.21 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1a 

Gambar 4.21 menunjukkan subjek S-21 mampu menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek dapat menyajikan tabel dari 

suatu data mengenai nilai dari 30 siswa kelas VII. Kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek mengenai pekerjaan subjek S-21 pada soal nomor 1a dapat dilihat 

pada Skrip S-21 3. 

Skrip S-21 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-21 mampu 

menjelaskan cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara peneliti dengan 

P : Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-21 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-21 : Pertama saya kelompokkan dulu setiap datanya dengan cara menghitung 

frekuensinya kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi bu. 
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subjek S-21 dapat disimpulkan bahwa subjek S-21 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, dan grafik. 

Hasil pekerjaan tes subjek mengenai indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 1b dapat dilihat pada 

Gambar 4.22. 

 
Gambar 4.22 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1b 

Gambar 4.22 menunjukkan bahwa subjek S-21 Kurang mampu dalam 

menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek dapat 

menyajikan permasalahan terkait diagram batang pada soal nomor 1b dengan 

tepat namun belum disertai dengan identitas diagram. Kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek mengenai hasil pekerjaan subjek S-21 pada soal nomor 1b dapat 

dilihat pada Skrip S-21 4. 

Skrip S-21 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

  

 

P : Sekarang lihat nomor 1b. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 

P : Nah jelaskan cara kamu membuat diagram batang ini. (sambil menunjuk 

lembar jawab subjek). 
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Kutipan wawancara pada Skrip S-21 4 menunjukkan bahwa subjek S-21 

mampu menjelaskan cara menyajikan diagram batang dengan benar dan 

memberikan identitas diagram namun belum menyertakan judul diagram batang 

yang ia buat. Subjek menjelaskan bahwa ia lupa memberikan nama diagram 

batang yang dibuat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 1b subjek S-21 kurang mampu 

menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Hasil pekerjaan tes subjek mengenai indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 3c dapat dilihat pada 

Gambar 4.23. 

 
Gambar 4.23 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

Gambar 4.23 menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram dan grafik pada soal nomor 3c. 

Subjek dapat menyajikan diagram lingkaran dengan tepat namun belum 

P : Sekarang lihat nomor 1b. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 

P : Nah jelaskan cara kamu membuat diagram batang ini.  

S-21 : Buat sumbu horizontal dan vertikal dulu, beri nama ukuran sepatu dan 

frekuensi kemudian gambar batangnya sesuai dengan data bu. Ukuran 

sepatu 36 frekuensinya ada 6, 37 frekuensinya ada 3, 36 frekuensinya 

ada 8, 39 ada 8, 40 ada 3 dan 41 ada 2. 

P : Apa tidak diberi judul diagram batangnya? 

S-21 : Iya bu, seharusnya ada tapi saya lupa memberi. 
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memberikan identitas diagram berupa nama diagram lingkaran. Subjek sudah 

dapat membagi daerah lingkaran menjadi bagian-bagian sesuai dengan besar sudut 

juring lingkaran setiap data dan memberikan keterangan pada setiap bagian daerah 

lingkaran sesuai dengan data yang diketahui. Kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek S-21 mengenai hasil pekerjaannya pada soal nomor 3c dapat dilihat pada 

Skrip S-21 5. 

Skrip S-21 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada soal nomor 3c 

 

 

 

 

 

 

 

 Skrip S-21 5 menunjukkan bahwa subjek S-21 dapat menjelaskan cara 

menyajikan data yang diketahui pada soal dalam bentuk diagram lingkaran dan 

sudah memberikan keterangan data disetiap bagian-bagian pada daerah lingkaran, 

namun belum disertai dengan judul diagram lingkaran tersebut. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-21 dan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa pada soal nomor 3c subjek kurang mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

 

 

P : Sekarang nomor 3c. Perintahnya apa dek? 

S-21 : Membuat diagram lingkaran. 

P : Ini kok banyak sekali coretannya dek? 

S-21 : Waktu itu saya mengingat-ingat cara buat diagram lingkaran bu. 

P : Sekarang jelaskan cara kamu membuat diagram lingkaran. 

S-21 : Pertama membuat lingkaran dulu, kemudian buat bagian dari setiap data 

dengan membagi sesuai besar sudut pusat juringnya pakai busur. Baru 

setelah itu diberi keterangan setiap bagian guru 108°, lain-lain 90°, 
petani 72°, nelayan 54° dan pedagang 36°. 

P : Diagram lingkarannya belum diberi judul ya dek? 

S-21 : Iya bu, saya lupa. Hehe (sambil tersenyum) 
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(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

 

Hasil pekerjaan subjek mengenai indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hati dalam bahasa atau simbol 

matematika  dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 
Gambar 4.24 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

 

Gambar 4.24 menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. Subjek sudah dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika namun masih terdapat sedikit kekurangan. Terkait hal tersebut 

dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan subjek S-21. Kutipan 

wawancara antara peneliti dengan subjek S-21 disajikan pada Skrip S-21 6. 

Skrip S-21 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang lihat nomor 3a. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Bentuk persentase dari data. 

P : Oke jelaskan jawabanmu. 

S-21 : Untuk persentase guru, banyaknya guru ada 60 dibagi jumlah 

keseluruhan 200 kali 100% sehingga diperoleh 30%, yang lainnya sama 

bu, bedanya di jumlah datanya. 
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Kutipan wawancara pada Skrip S-21 6 menunjukkan bahwa subjek tidak 

menuliskan simbol-simbol yang sesuai dengan permasalahan pada soal karena 

alasan untuk mempersingkat waktu. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara subjek S-21 dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 3a subjek 

kurang mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 
Gambar 4.25 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

 Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu 

mengkspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. Subjek dapat menyelesaikan soal namun 

belum dapat mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari secara maksimal karena masih terdapat kesalahan. Subjek S-21 tidak 

menuliskan simbol-simbol terkait permasalahan pada soal dan pada saat menulis 

besar sudut suatu lingkaran hanya menuliskan 360 saja tidak disertai dengan 

P : Oh, iya bagus. Itu pakai rumus apa dek. 

S-21 : Banyak data dibagi data keseluruhan kali seratus persen. 

P : Kok rumusnya tidak ditulis? 

S-21 : Tidak bu, biar cepet. 

P : Apa jiks kamu menjawab soal tidak pernah menulis rumusnya? 

S-21 : Bisa jadi bu, hehe. (sambil tersenyum) 
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derajat. Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-21 disajikan pada Skrip S-

21 7. 

Skrip S-21 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kutipan wawancara pada Skrip S-21 7 menunjukkan bahwa subjek S-21 

mampu menjelaskan bagaimana hasil pekerjaannya pada soal. Subjek mampu 

menyebutkan simbol-simbol yang digunakan pada saat menyelesaikan soal nomor 

3b, namun alasan ia tidak menuliskannya karena menyingkat waktu. Subjek S-21 

juga menjelaskan bahwa ia tidak teliti dalam mengerjakan soal tersebut pada saat 

menulis besar sudut lingkaran karena hanya menuliskan 360 saja tanpa diberi 

derajat. Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

subjek S-21 pada soal nomor 3b kurang mampu mengekpresikan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 
Gambar 4.26 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

P : Kalau yang nomor 3b bagaimana dek? 

S-21 : itu disuruh cari besar sudut juring setiap data bu. 

P : Jelaskan jawabanmu ke ibu coba. 

S-21 : Guru sama dengan 60 dibagi 200 kali 360° sama dengan 108°. 
P : Ini 360 pada lembar jawabmu kok tidak diberi derajat? 

S-21 : Oh iya, saya tidak teliti bu. 

P : Lain kali diteliti lagi sebelum mengumpulkan ya. Rumusnya apa dek? 

S-21 : 𝑓 dibagi N kali 360°. 
P : Data yang lain bagaimana cari besar sudut pusatnya? 

S-21 : Sama pakai rumus yang untuk mencari besar sudut bu. 

P : Kenapa tidak ditulis? 

S-21 : Menyingkat waktu bu, hehe 
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 Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu 

mengeksresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. Subjek dapat menyelesaikan permasalahan 

yang terdapat pada soal dan dapat mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika namun 

masih terdapat sedikit kesalahan. Subjek S-21 tidak menuliskan simbol 

matematika yang berkaitan dengan permasalahan pada soal dan pada saat 

menuliskan perbandingan sudut 
70°

360°
 subjek tidak menuliskan simbol derajat, 

selain itu pada saat mencari persentase juga subjek tidak menuliskan tanda 

% hanya menuliskan  
 40

720
× 100. Kutipan wawancara antara peneliti dengan 

subjek S-21 dapat dilihat pada Skrip S-21 8. 

Skrip S-21 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-21 8 menunjukkan bahwa subjek S-21 

dapat menjelaskan penyelesaian yang dituliskan pada hasil pekerjaannya pada soal 

nomor 4a. Subjek memang sering tidak menuliskan rumus berupa simbol-simbol 

matematika dan juga tidak menuliskan simbol seperti % (persen) dan ° (derajat) 

P : Oke lanjut ke nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu. 

P : Cara mengerjakannya bagaimana dek? 

S-21 : Saya menghitung pakai cara saya bu. Pertama besar sudut petani 70° 
dibagi 360° kali banyak petaninya 720 hasilnya 140 langsung saya bagi 

dengan banyak petani 720 kali 100% hasilnya 19%. 

P : Kamu sering tidak menuliskan rumus ya dek. 

S-21 : Iya bu. 

P : Ini juga yang harusnya ada derajat dan persennya tidak ditulis. 

S-21 : hehe iya bu. (sambil tersenyum) 



110 

 

 

 

seperti yang dilakukan pada saat menyelesaikan soal nomor 4a.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-21 

dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 4a subjek S-21 kurang 

mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 Hasil pekerjaan subjek S-21 terkait Indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 
Gambar 4.27 Pekerjaan subjek S-21 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-21 kurang mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. Subjek mampu menyelesaikan 

permasalahan pada soal namun dalam proses menyelesaikan subjek tidak 

menuliskan simbol-simbol berupa rumus dan juga pada saat menuliskan besar 

sudut tidak disertai simbol ° (derajat). Misalnya pada saat mencari frekuensi untuk 

petani yang membudidayakan udang vaname subjek hanya menuliskan 
90

360
× 720 

yang seharusnya 90 dan 360 adalah besar sudut dan harus disertai dengan simbol 

° (derajat). Kutipan wawancara peneliti dengan subjek S-21 disajikan pada Skrip 
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S-21 9. 

Skrip S-21 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-21) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek kurang mampu 

menjelaskan bagaimana ia mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika namun 

tidak menjelaskan simbol-simbol terkait dengan rumus yang digunakan dalam 

menjawab soal tersebut. 

 Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-21 

dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 4b subjek S-21 kurang 

mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

Berdasarkan paparan tersebut, ringkasan analisis kemampuan komunikasi 

matematis subjek penelitian tingkat self-esteem rendah disajikan dalam Tabel 4.6. 

 

 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4b dek? 

S-21 : Itu ditanyakan banyak masing-masing petani yang membudidayakan 

udang dan ikan. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-21 : Untuk menghitung banyaknya petani yang membudidayakan udang 

vaname yaitu besar sudutnya 90° dibagi 360° kali banyak petani 720 

sama dengan 180 orang. Udang windu besar sudutmya 70° dibagi 360° 
kali banyak petani 720 sama dengan 140 dan ikan bandeng besar 

sudutnya 200° dibagi 360° kali 720 sama dengan 400. 

P : Ini juga rumusnya tidak ditulis, dan banyak yang tidak ditulis pakai 

derajat ya dek. 

S-21 : Iya bu maaf. 
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Tabel 4.6 Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Esteem Rendah 

Indikator KKM 
No 

Soal 

Tingkat Self-Esteem Rendah 

S-03 S-17 S-21 

Menulis 

pernyataan, 

alasan, atau 

penjelasan yang 

relevan 

2a Kurang mampu Kurang mampu Kurang mampu 

2b Kurang mampu Kurang mampu Kurang mampu 

Simpulan: Kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. 

Menyajikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, 

dan grafik 

1a Mampu Mampu Mampu 

1b Kurang mampu  Kurang mampu Kurang mampu 

3c Kurang mampu Kurang mampu Kurang mampu 

Simpulan: Kurang mampu menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Mengekspresikan 

konsep 

matematika 

dengan 

menyatakan 

peristiwa sehari-

hari dalam 

bahasa atau 

simbol 

matematika 

3a Mampu  Mampu  Kurang mampu 

3b Mampu Mampu  Kurang mampu 

4a Mampu Mampu  Kurang mampu 

4b Mampu Mampu  Kurang mampu 

Simpulan: Mampu mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika. 
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4.2.3.2 Subjek Penelitian Tingkat Self-Esteem Tinggi 

A. Subjek Penelitian S-01 

(1) Menulis Pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

Hasil pekerjaan subjek S-01 terkait indikator menuliskan pernyataan, alasan, 

atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a disajikan pada Gambar 4.28. 

 
Gambar 4.28 Pekerjaan subjek S-01 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a  

Gambar tersebut menunjukkan subjek S-01 mampu menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek mampu memberikan jawaban yang 

benar dan kemudian menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan jawaban yang diberikan. Kutipan wawancara antara peneliti dengan 

subjek S-01 dapat dilihat pada Skrip S-01 1. 

Skrip S-01 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu 

menjelaskan hasil pekerjaannya. Subjek dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

P : Lihat nomor 2a. Apakah kamu paham dengan apa yang ditayakan dalam 

soal ini? 

S-01 : Paham. 

P : Yang ditanyakan apa dek? 

S-01 : Bulan yang mengalami kenaikan tertinggi. 

P : Coba sekarang dilihat jawabannya! Jelaskan jawabanmu dan alasannya! 

S-01 : Jawabannya bulan April, Karena pada bulan april lonjakannya paling 

tinggi mencapai 672 butir. 

P : Tahunya 672 butir darimana dek? 

S-01 : Dari selisih penjualan bulan April ke maret bu. 

P : Selisih penjualan bulan April dan bulan maret? 

S-01 : Iya bu. 
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dan dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan juga 

dapat dilihat pada pekerjaan subjek S-01 soal nomor 2b yang disajikan pada 

Gambar 4.29. 

 
Gambar 4.29 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

Gambar 4.29 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar dan dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-01 

mengenai soal nomor 2b dapat dilihat pada Skrip S-01 2. 

Skrip S-01 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara pada Skrip S-01 2 menunjukkan bahwa subjek S-01 

dapat menjawab dengan benar dan mampu menjelaskan pernyataan, alasan, atau 

P : Apakah kamu paham dengan apa yang ditanyakan dalam pada soal 

nomor 2b? 

S-01 : Paham bu. 

P : Apa yang ditanyakan dek? 

S-01 : Bulan yang mengalami penurunan paling banyak, eh penurunan 

penjualan paling banyak bu (sambil tersenyum). 

P : Oke, kalau begitu jelaskan jawabanmu beserta alasan/ pernyataan yang 

kamu tulis disini (sambil menunjuk lembar jawab siswa). 

S-01 : Pada bulan Mei, karena mengalami lonjakan penurunan paling banyak 

yaitu 404 butir. 

P : 404 butir diperoleh darimana? 

S-01 : Jumlah telur yang terjual dibulan April dikurangi jumlah telur yang 

terjual dibulan April. 
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penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

dan proses wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-01 pada soal nomor 2b 

mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

Indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

dapat dilihat pada pekerjaan subjek S-01 soal nomor 1a yang disajikan pada 

Gambar 4.30. 

 
Gambar 4.30 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1a 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dengan tepat dari data 

ukuran sepatu siswa kelas VII. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek 

S-01 dapat dilihat pada Skrip S-01 3. 

Skrip S-01 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip S-01 1 menunjukkan bahwa subjek dapat menjelaskan cara 

P : Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-01 : Data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu mengerjakan. 

S-01 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom nilai dan 

frekuensi. Setelah itu, saya menghitung setiap frekuensi dari nilainya 

kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya terakhir memberi judul 

tabelnya bu. (sambil menunjuk jawaban)  
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menyajikan data dalam bentuk tabel dengan tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-01 pada soal 

nomor 1a mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 mengenai indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 1b dapat dilihat pada 

Gambar 4.31. 

 
Gambar 4.31 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1b 

 

 Gambar 4.31 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek S-01 menyajikan 

permasalahan yang terdapat pada soal nomor 1b dalam bentuk diagram batang dan 

sudah disertai dengan identitas diagram. Terkait hasil pekerjaan subjek diadakan 

proses wawancara. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-01 

mengenai hasil pekerjaan pada soal nomor 1b disajikan dalam Skrip S-01 4. 
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Skrip S-01 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Skrip S-01 4 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu menjelaskan cara 

membuat diagram batang dengan tepat dan sudah disertai dengan identitas 

diagram. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa subjek S-01 pada soal nomor 1b mampu menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 mengenai indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik soal nomor 3c dapat dilihat pada 

Gambar 4.32 

 

P : Sekarang lihat 1b, perintah soalnya bagaimana dek? 

S-01 : Menyajikan data dalam bentu diagram batang. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram 

batang pada nomer 1b (sambil menunjuk jawaban) 

S-01 : Pertama karena data yang diketahui belum berbentuk tabel distribusi 

frekuensi, saya membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian untuk 

membuat diagram batang saya membuat sumbu vertikal dan 

horizontalnya dulu. (sambil berfikir) 

P : Terus setelah itu. 

S-01 : Oh iya, memberi keterangan sumbu vertikal dan horizontal. 

P : Keterangannya apa? 

S-01 : Sumbu vertikal menandakan frekuensi dan sumbu horizontal 

menandakan nomor sepatu. Nah setelah itu, membuat bentuk batangnya 

bu. 

P : Membuat bentuk batangnya bagaimana caranya? 

S-01 : Begini bu, dilihat dari nomor sepatu 36 itu ada 6 orang yang 

memakainya. 

P : Oh berarti dilihat dari frekuensinya ya dek? 

S-01 : Iya bu, hehe. 

P : Setelah membuat bentuk batang apakah masih ada lagi dek? 

S-01 : Ada bu, memberikan identitas untuk diagram batangnya (menunjuk 

tulisan “Ukuran Sepatu Siswa Kelas VII Excellent” pada jawaban). 
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Gambar 4.32 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

Gambar 4.32 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar diagram lingkaran dengan tepat dan sudah 

menyertakan identitas diagram. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek 

S-01 mengenai hasil pekerjaan subjek S-01 pada soal nomor 3c dapat dilihat pada 

Skrip S-01 5. 

Skrip S-01 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P : Sekarang nomer 3c dek. Apa perintah soalnya? 

S-01 : Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 

P : Caranya bagaimana? 

S-01 : Caranya membuat lingkaran terlebih dahulu. Terus dibuat setiap 

bagiannya. 

P : Cara membuat bagiannya ini bagaimana dek. 

S-01 : Hmm, digaris pakai busur.  

P : Iya, cara membuat garis pakai busurnya bagaimana. 

S-01 : Membuat garis sembarang terlebih dahulu. Kemudian diukur sesuai 

dengan besar sudut perbagiannya bu. Nelayan 54°, pedagang 36°, lain-

lain 90°, guru 108° dan terakhir petani 72° sehingga jumlah keseluruhan 

ada 360°. 
P : Setelah itu ada langkah apalagi? 

S-01 : Terakhir memberi identitas pada diagram lingkaran bu. 

P : Berupa apa dek? 

S-01 : Ini bu setiap bagian data dalam diagram lingkaran diberi keterangan 

misalnya nelayan sudutnya 54° atau persentasenya 15% kemudian 

diagram lingkarannya diberi judul diagram jenis pekerjaan 200 orang. 
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 Kutipan wawancara pada Skrip S-01 5 menunjukkan bahwa subjek S-01 

dapat menjelaskan cara menyajikan data yang diketahui dalam bentuk diagram 

lingkaran dengan benar dan disertai dengan identitas diagram. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-

01 pada soal nomor 3c mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

 

Hasil pekerjaan subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a disajikan pada Gambar 4.33. 

 
Gambar 4.33 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika dengan tepat. Subjek S-01 dapat menuliskan simbol yang 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada dalam bentuk rumus dan 

menerapkan rumus tersebut dalam menyelesaikan soal. Kutipan wawancara antara 

peneliti dan subjek S-01 dapat dilihat pada Skrip S-01 6. 

Skrip S-01 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 
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indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-01 6 menunjukkan bahwa subjek S-01 

mampu menjelaskan arti simbol-simbol yang dituliskan dan menjelaskan hasil 

pekerjaan soal nomor 3a dengan benar. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan 

wawancara antara peneliti dengan subjek pada soal nomor 3a dapat disimpulkan 

bahwa subjek S-01 mampu mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 Hasil pekerjaan subjek S-01 mengenai soal nomor 3b disajikan pada Gambar 

4.34. 

 
Gambar 4.34 Pekerjaan subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

 

P : Sekarang lihat nomor 3a dek, nomor 3a disuruh mencari apa? 

S-01 : Disuruh menyatakan data dalam bentuk persentase. 

P : Ini rumusnya apa dek. 

S-01 : Persentase sama dengan f per N kali 100 persen. (sambil menunjuk 

jawaban) 

P : Jelaskan simbol-simbolnya dek. 

S-01 : Persen itu Persentase data, 𝑓 itu frekuensi data dan N itu jumlah data 

keseluruhan. 

P : Nah sekarang, jelaskan bagaimana cara kamu mencari persentase guru. 

S-01 : Jumlah guru ada 60 per jumlah data keseluruhan ada 200 kali 100 persen 

hasilnya 30%. 

P : Data yang lainnya bagaimana? 

S-01 : Caranya sama. 
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Gambar 4.34 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-01 dapat menuliskan simbol-simbol pada rumus 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada soal 

dengan tepat. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-01 mengenai 

hasil pekerjaan subjek pada soal nomor 3b disajikan pada Skrip S-01 7. 

Skrip S-01 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu 

menjelaskan makna simbol-simbol yang dituliskan pada hasil pekerjaan soal 

nomor 3b dan menjelaskan jawaban dari permasalahan yang ditanyakan dengan 

benar. Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek S-01 pada soal 

nomor 3b mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 Hasil pekerjaan subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

P : Oke. Sekarang nomor 3b dek. Apa yang ditanyakan? 

S-01 : Menghitung sudut pusat juring masing-masing data. 

P : Rumusnya apa dek? 

S-01 : Sudut pusat juring sama dengan 𝑓 per N kali 360°. 
P : Jelaskan makna simbol-simbol yang kamu tuliskan dek. 

S-01 : 𝑓 itu frekuensi atau jumlah data dan N itu jumlah data keseluruhan. 

P : Nah sekarang, jelaskan bagaimana kamu bisa memperoleh jawaban 

tersebut? 

S-01 : Sudut pusat juring untuk guru yaitu jumlah guru 60 per jumlah data 

keseluruhan kali 360 derajat hasilnya 108 derajat. 

P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-01 : Caranya sama bu. 
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matematika dapat juga dilihat pada soal nomor 4a yang disajikan pada Gambar 

4.35. 

 
Gambar 4.35 Pekerjaan subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

Gambar 4.35 menunjukkan bahwa subjek S-01 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-01 menuliskan simbol terkait permasalahan yang 

ada pada soal berupa rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pada soal. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-01 mengenai hasil 

pekerjaan subjek soal nomor 4a dapat dilihat pada Skrip S-01 8. 

Skrip S-01 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P :  Sekarang nomer 4 dek, nomer 4a dulu. Kenapa kamu menuliskan dua 

rumus disini? (sambil menunjuk lembar jawab siswa) 

S-01 : Karena ditanyakan berapa persen petani yang membudidayakan udang 

windu. Persentase data bisa diperoleh dari 𝑓 per N kali 100 persen atau 

besar sudut juring data per 360 derajat kali 100 persen. 

P : Nah kenapa kamu pake rumus yang besar sudut juring data per 

360 derajat kali 100 persen bukan 𝑓 per N kali 100 persen (menunjuk 

rumus pada lembar jawab soal) 

S-01 : Karena data yang diketahui dalam bentuk derajat. 

P : Coba jelaskan jawabanmu. 

S-01 : Persentase udang windu sama dengan besar sudut udang windu yaitu 70 

derajat dibagi 360 derajat kali 100 persen sama dengan 19 persen. 
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Kutipan wawancara pada Skrip S-01 8 menunjukkan bahwa subjek S-01 

mampu menjelaskan simbol-simbol yang dituliskan pada rumus yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal. Selain itu, subjek juga dapat menjelaskan jawaban 

dengan jelas dan benar. Berdasarkan hasil triangulasi dapat disimpulkan bahwa 

subjek S-01 pada soal nomor 4a mampu mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

Indikator mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b yang 

dibuat oleh subjek S-01 dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 
Gambar 4.36 Pekerjaan Subjek S-01 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek menuliskan simbol-simbol dalam rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal dengan benar. Kutipan 

wawancara antara peneliti dengan subjek disajikan dalam Skrip S 01 9. 
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Skrip S-01 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-01) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara pada Skrip S-01 9 menunjukkan bahwa subjek S-01 

dapat menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada rumus untuk menyelesaikan 

permasalahan pada soal. Subjek S-01 juga dapat menjelaskan cara menjawab 

permasalahan tersebut. Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek 

S-01 pada soal nomor 4b mampu mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

B. Subjek Penelitian S-14 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

 
Gambar 4.37 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a 

 

P : Sekarang jelaskan yang 4b. 

S-01 : 4b rumusnya 𝑓 sama dengan besar sudut per jumlah sudut kali N. 

Artinya frekuensi data sama dengan besar sudut data per jumlah sudut 

kali jumlah data keseluruhan. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-01 : Frekuensi petani yang membudidayakan udang vanname sama dengan 

besar sudutnya 90 derajat per 360 derajat kali 720 sama dengan 180 

petani dan frekuensi petani yang membudidayakan udang windu sama 

dengan 70 derajat per 360 derajat kali 720 sama dengan 140 petani. 

Untuk ikan bandeng karena sudutnya belum diketahui dicari terlebih 

dahulu. 

P : Bagaimana caranya? 

S-01 : Sudut udang vanamme 90 derajat dan sudut Udang windu 70 derajat  

dijumlahkan yaitu 160 derajat kemudian 360 derajat dikurangi dengan 

160 derajat hasilnya 200 derajat. Frekuensinya sama dengan 200 derajat 

per 360 derajat kali 720 sama dengan 400 petani. 
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Gambar 4.37 menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar dan menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan dengan jawaban. Kutipan wawancara antara peneliti dan subjek S-14 

disajikan dalam Skrip S-14 1. 

Skrip S-14 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkanbahwa subjek S-14 dapat 

menyebutkan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan dari hasil 

pekerjaannya pada soal nomor 2a. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulka bahwa pada soal nomor 2a subjek S-14 mampu 

menuliskan pernyataan, alasan atau penjelasan yang relevan. 

Hasil pekerjaan subjek S-14 pada soal nomor 2b terkait indikator menulis 

pertanyaan, alasan, atau penjelasan yang relevan dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, dan penjelasan yang relevan. Subjek mampu menjawab 

P : Silahkan liat nomor 2a. Kamu paham tidak dengan pertanyaannya? 

S-14 : Paham. 

P : Coba jelaskan jawabanmu dan alasan mengapa menjawab seperti itu. 

S-14 : Jawabannya bulan April karena penjualan bulan April mengalami 

kenaikan tertinggi dari bulan lainnya yaitu 672, yang diperoleh dari 

jumlah penjualan telur asin dibulan April dikurangi jumlah penjualan 

telur asin dibulan Maret. 
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pertanyaan dengan benar kemudian memberikan alasan yang relevan dengan 

jawaban. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-14 mengenai hasil 

pekerjaan subjek S-14 pada soal nomor 2b disajikan pada Skrip S-14 2. 

Skrip S-14 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu 

menjelaskan jawaban pada soal nomor 2b dengan benar. Subjek juga mampu 

menjelaskan pernyataan, alasan, dan penjelasan dari jawaban tersebut dengan 

benar. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara pada soal nomor 

2b dapat disimpulkan bahwa subjek S-14 mampu menuliskan pernyataan, alasan, 

atau penjelasan yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

P : Kalau nomor 2b, paham tidak dengan pertanyannya. 

S-14 : Paham bu, yang ditanyakan bulan yang mengalami penurunan penjualan 

terendah. 

P : Jelaskan jawaban dan alasan dari jawabanmu. 

S-14 : Jawabannya bulan Mei karena pada bulan Mei terjadi penurunan 

penjualan terendah disbanding dengan bulan yang lainnya yaitu sebesar 

404 butir telur yang merupakan hasil pengurangan dari penjualan dibulan 

April dan bulan Mei. 
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(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

Hasil pekerjaan subjek S-14 mengenai indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram dan grafik soal nomor 1a disajikan pada Gambar 

4.39. 

 
Gambar 4.39 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1a 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek dapat menyajikan 

data ukuran sepatu dari 30 siswa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan 

tepat. Kutipan wawancara antara peneliti dan subjek S-14 terkait soal nomor 1a 

disajikan dalam Skrip S-14 3. 

Skrip S-14 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu 

menjelaskan cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan 

P : Apa yang ditanyakan dari nomor 1a? 

S-14 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-14 : Pertama saya hitung dulu setiap datanya dengan cara menghitung 

frekuensinya kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi bu. 

 



128 

 

 

 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-14 

dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 1a subjek S-14 mampu 

menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, dan grafik. 

Hasil pekerjaan subjek S-14 soal nomor 1b disajikan dalam Gambar 4.40 

berikut. 

 
Gambar 4.40 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 1b. 

Subjek S-21 dapat menyajikan data nomor sepatu dari 30 siswa kelas VII dengan 

benar dan dilengkapi dengan identitas diagram. Kutipan wawancara antara subjek 

S-14 dengan peneliti dapat dilihat pada Skrip S-14 4. 

Skrip S-14 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang lihat nomor 1b. Perintah soalnya apa dek? 

S-14 : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang bu. 

P : Bagaimana caranya? 

S-14 : Pertama buat sumbu vertikal dan sumbu horizontal terlebih dahulu. 

Setiap sumbu diberi keterangan, yang vertikal menyatakan jumlah siswa 

atau frekuensi dan yang horizontal menyatakan nomor sepatu. Lalu, 

membuat bentuk batangnya sesuai dengan data yang dipunyai. 
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 Kutipan wawancara pada Skrip S-14 4 menunjukkan bahwa subjek S-14 

mampu menjelaskan cara menyajikan diagram batang dengan benar dan 

memberikan identitas diagram batang tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara subjek dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada 

soal nomor 1b subjek S-14 mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

Hasil pekerjaan subjek mengenai indikator menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, dan grafik pada soal nomor 3c dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

. 

Gambar 4.41 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek S-14 dapat 

menyajikan data dari jenis-jenis pekerjaan di suatu wilayah. Subjek membagi 

daerah lingkaran pada diagram lingkaran tersebut sesuai dengan besar juring dari 

masing-masing data jenis pekerjaan. Selain itu, subjek S-14 sudah dapat memberi 

identitas diagram berupa keterangan data di setip bagian diagram lingkaran dan 

juga memberi judul diagram lingkaran tersebut. Kutipan wawancara antara 

peneliti dengan subjek S-14 mengenai hasil pekerjaan subjek pada nomor 3c 
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disajikan dalam Skrip S-14 5. 

Skrip S-14 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik pada soal nomor 3c 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-14 pada Skrip S-14 5 

menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu menjelaskan cara menyajikan diagram 

lingkaran dari data jenis pekerjaan dari suatu wilayah dengan benar dan 

menyebutkan identitas berupa keterangan jenis data jenis pekerjaan dan judul 

diagram. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa pada soal nomor 3c subjek S-14 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik.  

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

 

Hasil pekerjaan subjek S-14 terkait indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a disajikan pada Gambar 4.42. 

P : Sekarang nomor 3c dek. Perintah soalnya apa? 

S-14 : Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 

P : Ini cara menyajikannya bagaimana? (menunjuk jawaban siswa) 

S-14 : Pertama dibuat lingkaran dahulu terus dibikin garis sembarang dari 

pusat lingkaran dan buat setiap sudut dari datanya pakai busur. (sambil 

mempraktikan) 

P : Masih kesulitan tidak pakai busurnya? 

S-14 : Tidak bu. (sambil tersenyum) 

P : Setelah membuat sudut setiap datanya langkah selanjutnya apa dek? 

S-14 : Memberikan identitas berupa keterangan data jenis pekerjaan dan judul 

diagram. 
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Gambar 4.42 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

 Gambar 4.42 menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-14 dapat menyatakan permasalahan pada soal dalam 

bentuk simbol-simbol yang terdapat dalam rumus, kemudian rumus tersebut 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Kutipan wawancara 

antara peneliti dengan subjek S-14 disajikan pada Skrip S-14 6. 

Skrip S-14 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang lihat nomer 3a dek, apa yang ditanyakan? 

S-14 : Data dalam bentuk persentase bu. 

P : Coba jelaskan rumus yang kamu tulis. 

S-14 : Persentase sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 100%. 

P : 𝑓 dan 𝑁 itu artinya apa? 

S-14 : 𝑓 itu frekuensi atau banyakya data dan 𝑁 itu artinya jumlah keseluruhan 

data. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu mendapatkan persentase dari data yang 

ada. 

S-14 : Dari Guru ya bu. 

P : Iya, bagaimana caranya? 

P : Sama dengan yang mana dek? 

S-14 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru yaitu 60 per jumlah data 

keseluruhan yaitu 200 kali 100 persen sama dengan 30%. Untuk 

persentase data yang lainnya sama bu. 

P : Sama dengan yang mana dek? 

S-14 : Sama pake rumus 𝑓 per 𝑁 kali 100%. Kaya nyari persentase guru bu. 
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 Kutipan wawancara pada Skrip S-14 6 menunjukkan bahwa subjek S-14 

mampu menjelaskan arti dari simbol-simbol yang dituliskan pada rumus dengan 

baik dan menjelaskan cara menjawab permasalahan pada soal dengan 

menggunakan rumus yang disebutkan. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-14 pada soal nomor 3a 

mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 Hasil pekerjaan subjek S-14 pada soal nomor 3b mengenai indikator 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika dapat dilihat pada Gambar 4.43. 

 
Gambar 4.43 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek dapat menuliskan rumus berupa simbol-simbol yang 

terkait dengan permasalahan pada soal kemudian menggunakan rumus tersebut 

untuk menjawab permasalahan pada soal dengan benar. Kutipan wawancara 

antara peneliti dengan subjek S-14 mengenai soal nomor 3b dapat dilihat pada 
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Skrip S-14 7. 

Skrip S-14 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-14 7 menunjukkan bahwa subjek S-14 

dapat menjelaskan arti dari simbol-simbol yang dituliskan dalam rumus. Selain 

itu, subjek juga dapat menjelaskan cara menggunakan rumus tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan pada soal. Berdasarkan triangulasi, dapat 

disimpulkan bahwa pada soal nomor 3b subjek S-14 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

  Hasil pekerjaan subjek S-14 soal nomor 4a dapat dilihat pada Gambar 

4.44. 

 
Gambar 4.44 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

P : Kalau nomer 3b. Apa perintah soalnya? 

S-14 : Menghitung sudut pusat dari masing-masing data bu. 

P : Coba sebutkan rumusnya dan jelaskan makna simbolnya. 

S-14 : Rumusnya sudut pusat juring sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 360°. 𝑓 artinya 

frekuensi dan 𝑁 artinya jumlah data keseluruhan. 

P : Jelaskan bagaimana kamu memperoleh besar sudut pusat juring dari 

guru. 

S-14 : Yaitu frekuensi guru 60 per jumlah data keseluruhan 200 kali 360° sama 

dengan 108°. Untuk data yang lain sama pake rumus yang ini bu. 

(sambil menunjuk jawaban) 
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 Gambar 4.43 menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-14 dapat menyatakan data yang terdapat pada soal 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Subjek sudah menggunakan 

simbol dengan benar, misalnya pada saat penulisan besar sudut sudah 

menggunakan simbol ° (derajat) dan persentase menggunakan simbol % (persen). 

Selain itu, subjek juga dapat menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal dengan 

benar. Kutipan hasil wawancara antara peneliti dan subjek S-14 mengenai soal 

nomor 3b dapat dilihat pada Skrip S-14 8.  

Skrip S-14 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

  

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-14 mampu 

menjelaskan proses mengerjakan soal nomor 4a dengan baik dan dapat 

menyatakan permasalahan pada soal ke dalam simbol-simbol matematika dengan 

baik. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-14 pada soal nomor 4a mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

P : Coba lihat nomor 4a. Apa yang ditanyakan dek? 

S-14 : Persentase petani yang membudidayakan udang vaname. 

P : Bagaimana kamu mengerjakan soal tersebut? 

S-14 : Yang pertama cari frekuensi petani pake rumus 𝑓 sama dengan sudut 

juring per 360° kali 𝑁 sama dengan 70° per 360° kali 720 sama dengan 

140. 

P : Setelah itu? 

S-14 : Setelah diperoleh frekuensi baru cari persentase menggunakan rumus 

persentase sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 100% sama dengan 140 per 720 

kali 100% sama dengan 19,4%. 
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Hasil pekerjaan subjek S-14 soal nomor 4b disajikan pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45 Pekerjaan subjek S-14 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

Gambar tersebut menunjukkan subjek S-14 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek mampu menuliskan rumus untuk menyelesaikan 

pertanyaan pada soal dan mampu menjawab permasalahan dengan menyatakan 

permasalahan yang terdapat pada soal dengan menggunakan simbol-simbol yang 

benar. Kutipan wawancara subjek dengan peneliti disajikan dalam Skrip S-14 9. 

Skrip S-14 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-14) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Kalau nomor 4b, Apa yang ditanyakan? 

S-14 : Banyak petani yang membudidayakan masing-masing ikan dan udang. 

P : Bagaimana caranya? 

S-14 : Pake rumus 𝑓 sama dengan sudut juring per 360° kali 𝑁. 
P : Jelaskan bagaimana caranya mendapatkan jawaban tersebut. (sambil 

menunjuk jawaban) 

S-14 : Frekuensi petani yang membudidayakan ikan bandenga dama dengan 

200° per 360° kali 720 sama dengan 400 petani, frekuensi petani yang 

membudidayakan udang vaname sama dengan 90° per 360° kali 720 

sama dengan 180 petani, dan frekuensi petani yang mebudidayakan 

udang windu sama dengan 70° per 360° kali 720 sama dengan 140 

petani. 
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 Kutipan wawancara pada Skrip S-14 9 menunjukkan bahwa subjek S-14 

mampu menjelaskan jawaban yang dituliskan pada hasil pekerjaannya dengan 

baik dan dapat menyatakan permasalahan yang terdapat pada soal dengan 

menggunakan simbol-simbol matematika yang benar. Alasan subjek tidak 

meuliskan rumus karena waktu yang tersisa saat mengerjakan soal tersebut 

hamper habis. Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek S-14 pada 

soal nomor 4b mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

C. Subjek Penelitian S-32 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

Hasil pekerjaan subjek S-32 terkait indikator menulis pernyataan, alasan, 

atau penjelasan yang relevan soal nomor 2a disajikan pada Gambar 4.46. 

 
Gambar 4.46 Pekerjaan subjek S-32 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2a  

Gambar 4.46 menunjukkan subjek S-32 mampu menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan. Subjek S-32 dapat menjawab permasalahan 

pada soal dengan benar dan dapat memberikan pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan dengan jawaban. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek 

disajikan pada Skrip S-32 1. 
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Skrip S-32 1. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kutipan wawancara pada Skrip S-32 1 menunjukkan subjek S-32 mampu 

menjelaskan cara menjawab permasalahan pada soal. Subjek dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar dan dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S-32 pada soal nomor 2a mampu 

menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan juga 

dapat dilihat pada hasil pekerjaan subjek S-32 soal nomor 2b yang disajikan pada 

Gambar 4.47. 

 
Gambar 4.47 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan pada soal nomor 2b 

 Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-32 memberikan jawaban 

salah namun mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Jawaban yang diberikan subjek sudah sesuai dengan cara mengerjakan yang 

benar. Terkait hasil pekerjaan subjek S-32 dilakukan wawancara. Kutipan 

wawancara antara peneliti dan subjek S-32 dapat dilihat pada Skrip S-32 2. 

P : Apa yang ditanyakan dari nomor 2a? 

S-32 : Bulan yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi dan bu. 

P : Jelaskan apa yang kamu tulis dalam lembar jawabmu. (menunjuk lembar 

jawab) 

S-32 : Bulan April karena pada bulan April mengalami kenaikan tertinggi yaitu 

672 butir bu. 

P : Bagaimana cara menghitungnya? 

S-32 : Saya menghitung setiap selisihnya lalu saya bandingkan bu. 
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Skrip S-32 2. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator menuliskan pernyataan, alasan atau penjelasan yang 

relevan pada soal nomor 2b 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-32 2 menunjukkan bahwa sebenarnya 

subjek S-32 dapat mengerjakan soal tersebut dengan benar hanya saja pada saat 

mengerjakan soal tersebut subjek S-32 melakukan kesalahan dalam menghitung. 

Meskipun demikian, subjek S-32 dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek 

S-32 dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

Hasil pekerjaan subjek terkait indikator menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram dan grafik soal nomor 1a disajikan pada Gambar 4.48. 

 
Gambar 4.48 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1a 

P : Kalau nomor 2b bagaimana dek. 

S-32 : Bulan Maret karena mengalami penurunan paling rendah bu. 

P : Berapa besar penurunannya dek. 

S-32 : 321 butir bu. 

P : Yakin? 

S-32 : (menghitung ulang) eh, harusnya bulan mei bu karena penurunannya 

sebesar 404 butir. 

P : Iya kenapa salah dek. 

S-32 : Mungkin saya kurang teliti bu. 

P : Lain kali lebih teliti ya, kan sayang kalau tahu caranya tapi salah 

menghitung. 

S-32 :  Iya bu. 
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Gambar 4.48 menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik dengan tepat. Kutipan 

wawancara antara peneliti dengan subjek S-32 disajikan dalam Skrip S-32 3. 

Skrip S-32 3. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1a 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara pada Skrip S-32 3 menunjukkan bahwa subjek S-32 

mampu menjelaskan cara menyajikan data ukuran nomor sepatu dari 30 siswa 

kelas VII dalam bentuk tabel dengan benar. Berdasarkan triangulasi dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-32 pada soal nomor 1a mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Selain nomor 1a, indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dapat dilihat pada hasil pekerjaan subjek S-32 pada soal 

nomor 1b yang disajikan pada Gambar 4.49. 

 
Gambar 4.49 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 1b 

P : Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-01 : Data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

P : Coba jelaskan cara kamu mengerjakan. 

S-01 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom ukuran sepatu 

dan frekuensi. Setelah itu, saya mengisi setiap frekuensi ukuran sepatu 

kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya terakhir memberi judul 

tabelnya bu. (sambil menunjuk jawaban)  
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 Gambar 4.49 menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek S-32 menyajikan 

permasalahan mengenai data ukuran sepatu 30 siswa kelas VII excellent dalam 

bentuk diagram batang dan sudah disertai dengan identitas diagram. Kutipan 

wawancara antara peneliti dengan subjek S-32 mengenai hasil pekerjaan subjek 

pada soal nomor 1b disajikan dalam Skrip S-32 4. 

Skrip S-32 4. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 1b 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-32 dapat 

menjelaskan cara membuat diagram batang dengan benar dan menyertakan 

identitas diagram batang tersebut. Berdasarkan triangulasi dapat disimpulkan 

bahwa subjek S-32 mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

Hasil pekerjaan subjek S-32 terkait indikator menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik pada soal nomor 3c dapat dilihat pada 

Gambar 4.50. 

P : Sekarang pindah ke 1b, apa yang ditanyakan? 

S-32 : Menggambar sumbu horizontal dan vertikal, beri keterangan sumbu 

horizontal milik nomor sepatu dan vertikal milik banyak siswa. 

Disajikan datanya menjadi bentuk batangan. Nomor sepatu 36 ada 6, 

nomor 37 ada 3, nomor 38 ada 8, nomor 39 ada 8, 40 ada 4 dan 41 ada 

2. Setelah selesai beri nama diagramnya dengan data ukuran sepatu 

siswa kelas VII Excellent yang berjumlah 30 siswa. Terakhir memberi 

judul diagram. (sambil menunjukan jawabannya). 
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Gambar 4.50 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik 

pada soal nomor 3c 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek S-32 dapat 

menyajikan data mengenai jenis pekerjaan dari 200 orang di suatu wilayah. 

Subjek dapat membagi daerah lingkaran sesuai dengan besar sudut juring masing-

masing data dan kemudian memberikan identitas diagram berupa keterangan 

nama data disetiap bagiab daerah lingkaran pada diagram lingkaran dan judul 

diagram lingkaran. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-32 

disajikan pada Skrip S-32 5. 

Skrip S-32 5. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait dengan 

indikator menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik pada soal nomor 3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara pada Skrip S-32 5 menunjukkan bahwa subjek S-32 

dapat menjelaskan cara menyajikan diagram lingkaran dengan benar dan disertai 

P : Oke, Sekarang nomor 3c, Paham tidak apa yang ditanyakan? 

S-32 : Membuat diagram lingkaran. 

P : Jelaskan caranya dek. 

S-32 : Membuat lingkaran dulu, menarik garis sembarang dari sudut pusat dan 

kemudian membagi lingkaran sesuai dengan besar sudut pusat juring 

setiap datanya. (dengan mempraktekan menggunakan busur) 

P : Setelah itu langkahnya apa lagi? 

S-32 : Memberi keterangan setiap bagian guru 108°, nelayan 54°, petani 72°, 
pedagang 36° dan lain-lain 90°. Dan memberi judul diagram lingkaran 

jenis pekerjaan dari 200 orang di suatu wilayah. 
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dengan disertai dengan identitas diagram. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

dan hasil wawancara antara subjek S-32 dan peneliti dapat disimpulkan bahwa 

subjek S-32 mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik. 

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

 

Hasil pekerjaan subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dalam bahasa 

atau simbol matematika pada soal nomor 3a disajikan pada Gambar 4.51. 

 
Gambar 4.51 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3a 

Gambar 4.51 menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dalam bahasa atau simbol matematika dengan tepat. Subjek 

dapat menuliskan permasalahan yang terdapat pada soal dalam bentuk simbol-

simbol matematika dengan benar hanya saja subjek S-32 tidak menuliskan rumus 

yang digunakan dalam bentuk simbol-simbol. Kutipan wawancara antar peneliti 

dengan subjek disajikan pada Skrip S-32 6. 
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Skrip S-32 6. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3a 

 

 

 

 

 

 

 Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu 

menjelaskan hasil pekerjaannya dengan baik dan benar. Hanya saja subjek tidak 

menuliskan rumusnya karena alasan sudah hafal dan untuk mempersingkat waktu. 

Berdasarkan hasil triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek S-32 pada soal 

nomor 3a mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 
Gambar 4.52 Pekerjaan subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 3b 

 Gambar 4.52 menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu mengekspresikan 

P : Sekarang nomor 3a, paham tidak apa yang ditanyakan? 

S-32 : Data dalam bentuk persentase. 

P : Caranya bagaimana dek? 

S-32 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru 60 per jumlah data 

keseluruhan 200 kali 100% sama dengan 30%, persentase nelayan sama 

dengan 30 per 200 kali 100% sama dengan 15%, persentase petani 40 

per 200 kali 100% sama dengan 20%, persentase pedagang 20 per 200 

kali 100% sama dengan 10% dan persentase lain-lain sama dengan 50 

per 200 kali 100% sama dengan 25%. 
P : Itu pake rumus apa dek? 

S-32 : 𝑓 per N kali 100% bu. 

P : Kenapa tidak dituliskan rumusnya dek? 

S-32 : Menyingkat waktu bu, yang penting sudah hafal. Hehe (sambil 

tersenyum) 
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konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-32 dapat menuliskan permasalahan yang ada pada 

soal dalam simbol-simbol matematika untuk menyelesaikan pertanyaan dengan 

benar. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-32 mengenai hasil 

pekerjaan siswa nomor 3b dapat dilihat pada Skrip S-32 7.  

Skrip S-32 7. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara pada Skrip S-32 7 menunjukkan bahwa subjek S-32 

dapat menjelaskan jawaban yang ditulisnya dengan benar dan dapat menyebutkan 

rumus yng digunakan. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-32 pada soal nomor 3b mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atu simbol matematika. 

 

 Hasil pekerjaan subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan konsep 

P : Kalau nomor 3b. Paham tidak pertanyaannya? 

S-32 : Paham bu. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S-32 : Besar sudut pusat juring setiap data. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-32 : Guru sama dengan frekuensi 60 per N 200 kali 360° sama dengan 108°, 
nelayan sama dengan 30 per 200 kali 360° sama dengan 54°, petani 

sama dengan 40 per 200 kali 360° sama dengan 72°, pedagang sama 

dengan 20 per 200 kali 360° sama dengan 36°, dan lain-lain sama 

dengan 50 per 200 kali 360° sama dengan 90°. 
P : Itu pakai rumus apa? 

S-32 : Pakai 𝑓 per N kali 360°. 
P : Ini tidak ditulis lagi ya dek. 

S-32 : Iya bu. 
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matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dalam bahasa 

atau simbol matematika pada soal nomor 4a disajikan pada Gambar 4.53. 

 
Gambar 4.53 Pekerjaan subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4a 

 Gambar 4.53 menunjukkan bahwa subjek S-32 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. Subjek S-32 mampu menuliskan simbol-simbol yang 

berkaitan dengan permasalahan yang terdapat pada soal nomor 4a dengan benar. 

Terkait hasil pekerjaan subjek S-32 dilakukan proses wawancara. Kutipan 

wawancara antara peneliti dengan subjek disajikan dalam Skrip S-32 8. 

Skrip S-32 8. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan wawancara pada Skrip S-32 8 menunjukkan bahwa subjek S-32 

P : Nomor 4a, apa yang ditanyakan? 

S-32 : Persentase pembudidaya udang windu. 

P : Jelaskan pekerjaanmu ke ibu dek. 

S-32 : Yang pertama cari jumlah pembudidaya udang windu caranya 70° per 

360° kali 720 sama dengan 140. Setelah itu digunakan untuk mencari 

persentasenya caranya 140 per 720 kali 100% sama dengan 19,4% 

dibulatkan menjadi 19%. 
P : Itu rumusnya apa dek? 

S-32 : Untuk mencari jumlah pembudidaya atau 𝑓 pakai rumus besar sudut 

data per 360° kali N selanjutnya pakai rumus persentase sama dengan 𝑓 

per N kali 100%. 
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mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan benar serta dapat menyebutkan 

dan menjelaskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Berdasarkan 

triangulasi dapat disimpulkan bahwa subjek S-32 mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

 
Gambar 4.54 Pekerjaan Subjek S-32 terkait indikator mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika soal nomor 4b 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu mengekspresikan 

konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atu 

simbol matematika. Subjek mampu menuliskan permasalahan yang terdapat pada 

soal dalam simbol-simbol matematika untuk menyelesaikan pertanyaan pada soal. 

Terkait hal tersebut, dilakukan proses wawancara antara peneliti dengan subjek S-

32. Kutipan wawancara antara peneliti dengan subjek S-32 terkait hasil pekerjaan 

subjek soal nomor 4b disajikan dalam Skrip S-32 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip S-32 9. Kutipan wawancara peneliti (P) dengan subjek (S-32) terkait 

indikator mengekspresikan konsep matematika dengan 
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menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika soal nomor 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan subjek S-32 dapat menjelaskan 

jawaban dari hasil pekerjaannya terkait dengan simbol-simbol matematika dengan 

benar. Subjek juga dapar menyebutkan rumus yang digunakan untuk mengerjakan 

soal tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara subjek S-

32 dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa subjek S-32 mampu 

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. 

 Berdasarkan paparan tersebut, ringkasan analisis kemampuan komunikasi 

matematis subjek tingkat self-esteem tinggi disajikan dalam Tabel 4.7. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Esteem Tinggi 

P : Oke, terakhir nomor 4b, apa yang ditanyakan? 

S-32 : Jumlah petani pembudidaya ikan bandeng, udang vanname dan udang 

windu. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-32 : Jumlah petani pembudidaya ikan bandeng sama dengan 200° per 360° 
kali 720 sama dengan 400 petani, jumlah petani pembudidaya udang 

vaname sama dengan 90° per 360° kali 720 sama dengan 180 petani, 

dan jumlah petani pembudidaya udang windu sama dengan 70° per 360° 
kali 720 sama dengan 140 petani. 

P : Itu pakai rumus apa dek? 

S-32 : Rumusnya besar sudut juring per 360° kali N. 
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Indikator KKM 
No 

Soal 

Tingkat Self-Esteem Tinggi 

S-01 S-14 S-32 

Menulis 

pernyataan, 

alasan, atau 

penjelasan yang 

relevan 

2a Mampu Mampu Mampu 

2b Mampu Mampu Mampu 

Simpulan: Mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. 

Menyajikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, 

dan grafik 

1a Mampu Mampu Mampu 

1b Mampu  Mampu  Mampu  

3c Mampu  Mampu  Mampu  

Simpulan: Mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

Mengekspresikan 

konsep 

matematika 

dengan 

menyatakan 

peristiwa sehari-

hari dalam 

bahasa atau 

simbol 

matematika 

3a Mampu  Mampu  Mampu  

3b Mampu Mampu  Mampu  

4a Mampu Mampu  Mampu  

4b Mampu Mampu  Mampu  

Simpulan: Mampu mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Tes kemampuan komunikasi matematis diberikan pada 32 siswa kelas VII 

excellent MTs N Model Brebes pada tanggal 25 April 2016 selama 72 menit yang 

terdiri dari sembilan butir soal.  Data hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

di uji normalitasnya telebih dahulu sebelum melakukan uji proporsi. Setelah data 

dinyatakan berdistribusi normal selanjutnya dilakukan uji proporsi dan diperoleh 

𝑧 = 0,89 dan 𝑧∝−5 = 1,64 untuk ∝= 5%. Karena 𝑧 > −𝑧∝−5 maka 𝐻0 diterima, 

artinya persentase ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas VII excellent pada pembelajaran dengan model discovery learning lebih dari 

atau sama dengan 85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa kelas penelitian 

tersebut telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 90,625%. Hal 

ini berarti bahwa pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning 

dapat memberikan dampak positif pada hasil pembelajaran kemampuan 

komunikasi matematis siswa dalam mencapai ketuntasan belajar yang ditentukan. 

Sehingga pembelajaran dengan model discovery learning dapat digunakan untuk 

memperbaiki kemampuan komunikasi matematis siswa. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tukaryanto (2015) bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran discovery learning melalui pendekatan saintifik terintegrasi 

mengalami peningkatan.   
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4.3.2 Kemampuan Komunikasi Matematis Self-Esteem Rendah 

Pada penelitian ini, subjek wawancara untuk kemampuan komunikasi 

matematis dengan tingkat self-esteem rendah adalah S-03, S-17, dan S-21. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa subjek  S-03, S-17, dan S-17 

kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 

Indikator menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan 

terdapat pada soal nomor 2a dan 2b. Subjek tidak dapat memberikan pernyataan, 

alasan, dan penjelasan yang relevan karena subjek salah dalam menjawab 

pertanyaan tersebut. Penyebab subjek salah dalam menjawab pertanyaan tersebut 

dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa subjek tidak 

memahami pertanyaan pada soal. Subjek S-17 terlihat ragu-ragu pada saat 

menjawab pertanyaan dalam proses wawancara tersebut, subjek mengemukakan 

bahwa ia bingung terhadap pertanyaan pada soal nomor 2a dan 2b sehingga 

menjawab soal tersebut sebisanya. Subjek S-21 juga menjawab salah soal tersebut 

dan pada saat proses wawancara ternyata subjek tidak memahami cara 

mengerjakan soal tersebut. Saat peneliti bertanya kembali bagaimana cara yang 

benar untuk mengerjakan soal tersebut, subjek tidak mau menjawab kembali soal 

tersebut.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Guindon (2010) bahwa individu dalam 

hal ini siswa dengan self-esteem rendah mempunyai karakteristik kurang percaya 

diri karena subjek tersebut tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya 

dan pesimis bahwa subjek tersebut dapat menjawab kembali soal tersebut dengan 

benar. Ini sejalan dengan pendapat Brehn dan Kassin (Dayaksini dan Hudainah, 
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2006: 66) yang menyatakan bahwa individu dengan self-esteem rendah mempuyai 

sifat pesimis. Selain itu Fadillah (2012) juga berpendapat bahwa dengan self-

esteem rendah akan cenderung bersifat pesimistik terhadap kesempatan yang 

dihadapinya.   

Subjek dengan self-esteem rendah kurang mampu menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek dapat menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik namun namun masih terdapat 

kekurangan. Pada nomor 1a dan b subjek S-03 melakukan kesalahan dengan 

menuliskan informasi pada soal yaitu diketahui data nomor sepatu namun dalam 

menjawab soal tersebut subjek S-03 menuliskannya sebagai nilai hasil ulangan. 

Saat dikonfirmasi pada saat wawancara subjek mengatakan penyebab 

kesalahannya adalah karena kurang teliti. Selain itu, subjek S-03, S-17, dan S-21 

pada soal nomor 1b dan 3c dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang 

dan diagram lingkaran belum disertai dengan identitas diagram. Saat dikonfirmasi 

terhadap hasil pekerjaannya melalui proses wawancara, Subjek S-17 

mengkonfirmasi hasil pekerjaan tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 

nomor 3c berupa diagram lingkaran yang hanya berisi besar sudut setiap bagian 

daerah lingkaran tanpa disertai identitas diagram adalah karena ia gugup, soal 

tersebut dikerjakan pada saat waktu tes hampir berakhir. Sedangkan subjek S-03 

dan S-21 menjawab bahwa ia lupa menyertakan identitas diagram.  

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik individu dengan self-esteem rendah 

menurut Guindon (2010) yaitu ceroboh, siswa tidak memeriksa kembali hasil 

pekerjaan yang telah dikerjakan pada saat tes kemampuan komunikasi matematis 
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sehingga dia lupa dalam menyertakan identitas diagram pada saat mengerjakan tes 

kemampuan komunikasi matematis. 

Subjek dengan tingkat self-esteem rendah mampu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. Namun pada suatu kasus subjek S-21 melakukan sedikit kesalahan 

dalam menuliskan simbol-simbol matematika pada saat menuliskan suatu besar 

sudut subjek sering tidak menyertakan simbol °(derajat) dan pada saat menuliskan 

permasalahan berkitan dengan persentase ia tidak menyertakan simbol % 

(persen). Pada saat dikonfirmasi dalam sesi wawancara subjek menjawab 

alasannya tidak menuliskan simbol tersebut adalah untuk menyingkat waktu. 

Berdasarkan fakta tersebut diperoleh bahwa subjek dengan tingkat self-

esteem rendah mampu mengekspresikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik, mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun terdapat sedikit kekurangan namun kurang mampu 

menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. Tidak semua 

indikator kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini dapat dicapai 

dengan baik oleh subjek penelitian dengan self-esteem rendah. Hal ini sesuai 

dengan Guidon (2010) bahwa individu dengan self-esteem rendah kurang sukses 

dalam belajar.  
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4.3.3 Kemampuan Komunikasi Matematis Self-Esteem Tinggi 

Pada penelitian ini, subjek wawancara untuk kemampuan komunikasi 

matematis dengan tingkat self-esteem tinggi adalah S-01, S-14, dan S-32. Subjek 

dengan tingkat self-esteem tinggi dapat memenuhi semua indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam penelitian ini dengan baik. 

Subjek dengan self-esteem tinggi dapat menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relvan dengan jawaban yang diberikan. Dalam menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan terlihat bahwa subjek dapat memahami 

pertanyaan dalam soal sehingga dapat menjawab soal tersebut dengan benar. 

Subjek dengan self-esteem tinggi juga mampu menyajikan permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, dan grafik. Subjek dengan self-esteem tinggi dapat 

menyajikan permasalahan pada soal nomor 1a dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dengan baik. Pada nomor 1b dan 3c subjek juga mampu menyajikan 

permasalahan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran dengan benar 

dan disertai identitas diagram. Selain itu, indikator mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika mampu dikuasai oleh subjek dengan self-esteem tinggi. 

 Saat proses wawancara untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan tes 

kemampuan komunikasi matematis dari subjek penelitian dengan self-esteem 

tinggi. Terlihat bahwa subjek S-01, S-14, dan S-32 menjawab pertanyaan dari 

peneliti dengan tegas dan percaya diri. Sesuai dengan hal tersebut, Guindon 

(2010) juga menemukan karakteristik individu dengan self-esteem tinggi 

mempunyai percaya diri tinggi dan tegas. Fadillah (2012) juga mengatakan bahwa 
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siswa dengan self-esteem tinggi terlihat optimis dan penuh percaya diri. 

 Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek S-03, S-17, dan 

S-32 mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis yang 

terdapat dalam penelitian ini. Hal ini mendandakan subjek dengan self-esteem 

tinggi dapat berhasil belajar dengan baik. Hal ini sesuai dengan Guidon (2010) 

bahwa individu dengan self-esteem sukses dalam belajar. 

4.3.4 Ringkasan Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan  

Tingkat Self-Esteem  

Setelah dilakukan analisis data kemampuan komunikasi matematis dari hasil 

tes komunikasi matematis dan data transkrip wawancara dari masing-masing 

subjek berdasarkan tingkat self-esteem diperoleh data yang disajikan pada Tabel 

4.8. 

Tabel 4.8 Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan Tingkat Self-Esteem 

Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
Self-Esteem Rendah Self-Esteem Tinggi 

Menulis pernyataan, 

alasan, atau penjelasan 

yang relevan 

Kurang mampu 

menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan 

yang relevan 

Mampu menuliskan 

pernyataan, alasan, atau 

penjelasan yang relevan. 

Menyajikan 

permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, 

dan grafik 

Kurang mampu 

menyajikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

Mampu menyadjikan 

permasalahan terkait 

gambar, tabel, diagram, 

dan grafik. 

Mengekspresikan konsep 

matematika dengan 

menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika 

Mampu mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

Mampu mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika.  

Jika semua indikator kemampuan komunikasi matematis mampu dikuasai 

dengan baik tentu akan berdampak baik pula pada hasil belajarnya. Sebaliknya 

jika ada indikator kemampuan komunikasi mamtematis yang tidak dapat dipenuhi 
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akan berdampak pada hasil belajar yang kurang baik. Subjek dengan self-esteem 

tinggi dapat memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis dalam 

penelitian ini sedangkan subjek dengan self-esteem rendah hanya mampu 

memenuhi satu indikator dengan baik, indikator yang lainnya masih kurang 

mampu dipenuhi oleh subjek. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari 

Yeshodhara dan Vishalakshi (2012) mengenai self-esteem dan prestasi belajar 

yang menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan searah antara self-

esteem dan prestasi akademik yaitu semakin tinggi self-esteem siswa akan 

semakin tinggi pula prestasi akademik yang diperolehnya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 4, maka simpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII pada pembelajaran 

matematika dengan model discovery learning mencapai ketuntasan klasikal 

90,625%. 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-esteem 

rendah pada pembelajaran matematika dengan model discovery learning 

adalah sebagai berikut. 

a. Kurang mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

b. Kurang mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, 

dan grafik. 

c. Mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dengan self-esteem tinggi 

pada pembelajaran matematika dengan model discovery learning adalah 

sebagai berikut. 

a. Mampu menuliskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan. 
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b. Mampu menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan 

grafik. 

c. Mampu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Model discovery learning dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Guru perlu memperhatikan siswa dengan self-esteem rendah dalam meyajikan 

permasalahan terkait diagram agar dapat menyajikan permasalahan terkait 

diagram dengan lengkap disertai identitas diagram dan perlu membiasakan 

siswa dengan self-esteem rendah untuk menyajikan menggunakan simbol-

simbol matematika dengan benar. 

3. Siswa dengan self-esteem rendah perlu membiasakan untuk menyertakan 

identitas diagram dalam menyajikan permasalahan dalam bentuk diagram dan 

perlu latihan untuk menggunakan simbol-simbol matematika dengan benar. 

4. Perlu diadakan penelitian untuk memperbaiki kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang masih kurang berdasarkan self-esteem siswa dengan 

cara meningkatkan self-esteem siswa terlebih dahulu dengan cara  agar mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yaitu dengan menggunakan 

model dan strategi pembelajaran yang dapat mendukung peningkatan self-

estem. Sebab self-esteem setiap individu dapat berubah dengan dipengaruhi 

faktor-faktor tertentu.   
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Lampiran 1. Silabus 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Kelas : VII (Tujuh) 

Kompetensi Inti        : 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

Mengolah dan 

Menyajikan 

Data  

Pembelajaran KI 1 dan KI 2 

dilakukan secara tidak langsung 

(terintegrasi) dalam pembelajaran KI 

Penilaian KI 1 dan 

KI 2 dilakukan 

melalui penilaian 

7 JP Buku paket 

Kemendikbud. 

2014. 

1
6

3
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2.2.Memiliki rasa ingin 

tahu, percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta 

memiliki rasa percaya 

pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

 3 dan KI 4 observasi 

perkembangan 

sikap spiritual dan 

sikap sosial 

berdasarkan 

indikator yang 

telah ditentukan  

 Matematika 

untuk SMP 

Kelas VII. 

Jakarta: 

Kemendikbud. 

 

3.11 Memahami teknik 

penataan data dua 

variabel menggunakan 

tabel, grafik batang, 

diagram lingkaran, 

dan grafik garis. 

4.8 Mengumpulkan, 

mengolah, 

menginterpretasi, dan 

menyajikan data hasil 

Pertemuan Pertama 

Pendahuluan  

1. Siswa dan guru 165ating tepat 

waktu. 

2. Guru mengucap salam. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

psikis siswa. 

4. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari. 

5. Guru meyampaikan model 

Sikap 

Observasi 

 Mengamati 

sikap disiplin 

dan  rasa 

percaya diri 

dalam 

mengerjakan 

tugas, 

menyimak 

2 JP 

1
6
4
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pengamatan dalam 

bentuk tabel, diagram, 

dan grafik. 

 

 

 

 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

6. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat mempelajari statistika. 

7. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan kepada siswa.  

8. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat.  

Inti  

9. Guru menyajikan masalah 

statistika berkaitan dengan data 

nilai ulangan matematika 30 

siswa kelas VII A (mengamati). 

10. Siswa mengamati permasalahan 

(mengamati). 

11. Siswa mengajukan 

pertanyaan terkait 

penjelasan, atau 

presentasi siswa 

mengenai 

pengolahan dan 

penyajian data. 

 

Pengetahuan 

Penugasan 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-soal 

yang berkaitan 

pengolahan dan 

penyajian data. 

 Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 

1
6
5
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permasalahan yang diberikan 

guru (menanya). 

12. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

13. Guru membagikan LKS 01. 

14. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LKS 01 (mengumpulkan 

informasi). 

15. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 01 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

16. Siswa berdiskusi mengolah 

dengan 

pengolahan dan 

penyajian data. 

 

 

1
6
6
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informasi pada LKS 01 

(menalar). 

17. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

18. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

19. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain. 

20. Siswa bersama guru 

menyimpulkan cara menyajikan 

data dalam bentuk tabel. 

21. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

1
6
7
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konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

22. Guru memberikan penghargaan. 

23. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 01. 

24. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LTS 01 (mengumpulkan 

informasi). 

25. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LTS 01 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

26. Siswa berdiskusi mengolah 

informasi pada LTS 01 

1
6
8
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(menalar). 

27. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

28. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

29. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain. 

30. Siswa dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

(mengomunikasikan). 

31. Siswa mengerjakan kuis. 

Penutup  

1
6
9
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1. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kegiatan pembelajaran. 

2. Guru memberikan tugas kepada 

siswa. 

3. Guru mengingatkan siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya 

yaitu pengolahan dan penyajian 

data dalam bentuk diagram 

batang dan diagram garis, buku 

siswa halaman 157. 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

salam. 

Pertemuan kedua 

Pendahuluan 

1. Siswa dan guru 171ating tepat 

waktu. 

2. Guru mengucap salam. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

psikis siswa. 

3 JP  

1
7
0
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4. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari. 

5. Guru meyampaikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

6. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat mempelajari statistika..  

7. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan kepada siswa.  

8. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat.  

Inti  

9. Guru menyajikan masalah 

statistika berkaitan dengan data 

nilai ulangan matematika 30 

siswa kelas VII A 

(mengamati). 

1
7
1
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10. Siswa mengamati permasalahan 

(mengamati). 

11. Siswa mengajukan 

pertanyaan terkait 

permasalahan yang diberikan 

guru (menanya). 

12. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

13. Guru membagikan LKS 02. 

14. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LKS 02 (mengumpulkan 

informasi). 

15. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 02 

1
7
2
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dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

16. Siswa berdiskusi mengolah 

informasi pada LKS 02 

(menalar). 

17. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

18. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

19. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain. 

20. Siswa bersama guru 

1
7
3
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menyimpulkan cara menyajikan 

data dalam bentuk diagram 

batang dan diagram garis. 

21. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

22. Guru memberikan 

penghargaan. 

23. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 02. 

24. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LTS 02 (mengumpulkan 

informasi). 

25. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

1
7
4
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kegiatan yang ada pada LTS 02 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

26. Siswa berdiskusi mengolah 

informasi pada LTS 02 

(menalar). 

27. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

28. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

29. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain. 

1
7
5
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30. Siswa dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

(mengomunikasikan). 

31. Siswa mengerjakan kuis. 

Penutup  

32. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kegiatan pembelajaran. 

33. Guru memberikan tugas 

kepada siswa. 

34. Guru mengingatkan siswa 

untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu pengolahan 

dan penyajian data dalam 

bentuk diagram lingkaran, 

buku siswa halaman 153. 

35. Guru menutup pelajaran 

dengan salam. 

  Pertemuan Ketiga 2 JP  

1
7
6
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Pendahuluan  

1. Siswa dan guru 178ating tepat 

waktu. 

2. Guru mengucap salam. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

psikis siswa. 

4. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari. 

5. Guru meyampaikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

6. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat mempelajari statistika..  

7. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan kepada siswa.  

8. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat.  
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Inti  

9. Guru menyajikan masalah 

statistika berkaitan dengan data 

3600 siswa SMP dengan 2000 

anak berjenis kelamin laki-laki 

dan 1600 anak berjenis kelamin 

perempuan (mengamati). 

10. Siswa mengamati permasalahan 

(mengamati). 

11. Siswa mengajukan 

pertanyaan terkait 

permasalahan yang diberikan 

guru (menanya). 

12. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

13. Guru membagikan LKS 03. 

14. Guru memberi kesempatan 

1
7
8
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kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LKS 03 (mengumpulkan 

informasi). 

15. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 03 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

16. Siswa berdiskusi mengolah 

informasi pada LKS 03 

(menalar). 

17. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

18. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

1
7
9
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presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

19. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain. 

20. Siswa bersama guru 

menyimpulkan cara menyajikan 

data dalam bentuk diagram 

lingkaran. 

21. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

22. Guru memberikan penghargaan. 

23. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 03. 

24. Guru memberi kesempatan 

1
8
0
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kepada  siswa untuk 

mendiskusikan yang ada pada 

LTS 03 (mengumpulkan 

informasi). 

25. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LTS 03 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

26. Siswa berdiskusi mengolah 

informasi pada LTS 03 

(menalar). 

27. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

28. Kelompok lain bertanya atau 

memberikan tanggapan dari 

1
8
1
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presentasi yang dilakukan 

(mengomunikasikan). 

29. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban 

kelompok yang presentasi dan 

tanggapan dari kelompok lain.  

30. Siswa dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

(mengomunikasikan). 

31. Siswa mengerjakan kuis.  

Penutup  

32. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi kegiatan pembelajaran. 

33. Guru memberikan tugas kepada 

siswa. 

34. Guru mengingatkan siswa untuk 

mempelajari seluruh materi 

karena pertemuan berikutnya 

1
8
2
 

 



184 

 

 

 

diadakan ulangan. 

35. Guru menutup pelajaran dengan 

salam. 

 

1
8
3
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Lampiran 2. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 01) 

 

Sekolah  : MTs Negeri Model Brebes 

Kelas/ Semester : VII Excellent/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Statistika  

Pertemuan ke- : 1 

Waktu  : 2 × 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gorong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandangan/ teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutya. 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 
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1.1.2 Memberi salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 

2.1 Memiliki rasa ingin tahu, percaya 

diri, dan ketertarikan pada 

matematika serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar. 

2.2.1 Datang tepat waktu.  

2.2.2 Mengerjakan atau 

mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, 

mengikuti kaidah berbahasa tulis 

yang baik dan benar. 

2.2.3 Berani berpendapat dalam 

pembelajaran statistika. 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas. 

3.14 Memahami teknik penataan data 

dua variabel menggunakan tabel, 

grafik batang, diagram lingkaran, 

dan grafik garis. 

3.14.1 Menemukan teknik pengolahan 

dan penyajian data 

menggunakan tabel. 

4.1 Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi, dan menyajikan 

data hasil pengamatan dalam 

bentuk tabel, diagram, dan grafik. 

4.8.1 Menggunakan teknik 

pengolahan dan penyajian data 

menggunakan tabel. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi Sikap spritual dan Sosial 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat: 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

1.1.2 Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 

2.2.1 Datang tepat waktu. 

2.2.2 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. 

2.2.3 Berani berpendapat dalam pembelajaran statistika. 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil kerja didepan kelas. 
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Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat dengan benar: 

3.14.1 Menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

tabel berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 01 dan media visual (MV) 

01. 

4.8.1 Menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

tabel, bantuan lembar tugas siswa (LTS) 01 dan media visual (MV) 

01. 

D. Materi Pembelajaran 

Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Tabel. 

E. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

Sintak model pembelajaran discovery learning: orientasi siswa kepada 

masalah, identifikasi masalah, menyusun prakiraan penemuan, 

konfirmasi hasil penemuan, pendalaman hasil penemuan. 

2. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi. 

3. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific 

Langkah pendekatan scientific: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

F. Sumber Belajar 

Buku paket Kemendikbud. 2014. Matematika untuk SMP Kelas VII. 

Jakarta: Kemendikbud. 

G. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Alat dan Bahan : Laptop, LCD Proyektor. 

2. Media  : LKS 01, LTS 01, MV 01. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Model Discovery 

Learning 

Karakter 

Pendahuluan 15 menit 

1. Guru dan siswa datang tepat 

waktu. 

 Disiplin  

2. Guru mengucap salam.  Religius 

3. Guru menyiapkan kondisi psikis 

siswa dengan meminta ketua 

kelas memimpin doa sebelum 

pembelajaran dimulai jika jam 

pertama. 

 Religius 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik 

siswa agar siap menerima 

pelajaran, seperti menanyakan 

kehadiran siswa serta menyiapkan 

buku pelajaran dan alat tulis, 

memperhatikan cara berpakaian 

siswa. 

  

5. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari mengenai 

statistika serta siswa membuka 

buku siswa halaman 146. 

  

6. Guru meyampaikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan: model pembelajaran 

discovery learning dengan 

pendekatan scientific, selain itu 

guru menjelaskan bahwa di akhir 

pembelajaran akan diadakan kuis 
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guna mengetahui kemampuan 

siswa tentang materi statistika dan 

selama pembelajaran guru akan 

menilai sikap disiplin dan 

percaya diri. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 2) 

  

8. Guru menyampaikan manfaat 

mempelajari statistika, yaitu 

dalam penyajian data dengan 

menggunakan tabel data akan 

terlihat lebih menarik, singkat, 

jelas dan efisien. (𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 3) 

  

9. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan kepada siswa. 

(𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 4) 

  

10. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat mengenai data, datum, 

statistika dan cara pengumpulan 

data. (𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 5 & 6) 

  

Kegiatan Inti (50 menit) 

Menemukan teknik penyajian data menggunakan tabel (20 menit) 

1. Guru menyajikan masalah 

berkaitan dengan data nilai 

ulangan matematika 30 siswa 

kelas VII A dan siswa 

mengamati. (𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 7 ) 

 

Orientasi siswa 

kepada masalah 

 

Disiplin  
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2. Setelah siswa mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru 

(menanya). 

 

3. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan 

pancingan.(menanya). 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

4. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

 

5. Siswa dipersilahkan berkelompok 

sesuai kelompoknya masing-

masing. 

 

6. Guru membagikan LKS 01 

mengenai cara menyajikan data 

dalam bentuk tabel kepada 

masing-masing kelompok. 

 

7. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk melakukan 

kegiatan yang ada pada LKS 01 

dan untuk mengumpulkan 

informasi yang ada pada LKS 01 

Disiplin  
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(mengumpulkan informasi). 

8. Guru membimbing dan 

memfasilitasi peserta didik dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 01 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

 

9. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LKS 01 

pengolahan data dan penyajian 

dalam bentuk tabel (menalar). 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

10. Siswa menuliskan hasil diskusi 

pada LKS 01 yang dibagikan guru 

(menalar). 

Percaya 

diri 

11. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

12. Guru memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

bertanya atau memberikan 

tanggapan dari presentasi yang 

dilakukan (mengomunikasikan). 

Percaya 

diri 

13. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban kelompok 

yang presentasi dan tanggapan 

dari kelompok lain. 

 

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan cara menyajikan 
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data dalam bentuk tabel. 

 (𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 13). 

15. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

Pendalaman hasil 

penemuan 

 

16. Guru memberikan contoh soal 

terkait dengan teknik penyajian 

data menggunakan tabel 

(𝑀𝑉 01 𝑠 𝑖𝑑𝑒 14). 

 

17. Guru memberikan penghargaan 

berupa tepuk tangan yang meriah 

untuk setiap kelompok yang 

sudah berani presentasi dan 

memberikan tanggapan. 

 

Menggunakan teknik penyajian dan pengolahan data menggunakan 

tabel (40 menit) 

18. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 01.  

Orientasi siswa 

kepada masalah 

 

 

19. Guru meminta  siswa untuk 

mengamati masalah pada LTS 01 

(mengamati). 

 

20. Setelah mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru. 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

21. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

Percaya 

diri 
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diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan pancingan 

(menanya). 

 

 

 

 

 

 

 

22. Guru meminta siswa berdiskusi 

menyelesaiakan masalah yang ada 

pada LTS 01 sesuai waktu yang 

ditentukan (menalar). 

Disiplin  

23. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengumpulkan informasi dalam 

menjawab permasalahan dalam 

LTS 01. 

 

24. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LTS 01 

(menalar). 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

25. Guru meminta siswa menuliskan 

jawaban dari permasalahan pada 

LTS 01  yang telah disediakan. 

Percaya 

diri 

26. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

27. Guru memberikan kesempatan 

untuk kelompok yang lain 

memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya 

Percaya 

diri 
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atau memberikan tanggapan dari 

presentasi yang telah dilakukan 

(mengkomunikasikan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Siswa bersama guru membahas 

penyelesaian masalah pada LTS 

01. 

 

29. Siswa mengkomunikasikan 

kembali penyelesaian masalah 

yang telah mendapat evaluasi dan 

konfirmasi dari guru 

(mengkomunikasikan). 

 

30. Guru mempersilahkan siswa 

kembali ke tempat duduknya 

masing-masing. 

 

31. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika masih mengalami 

kesulitan. 

 

32. Guru memberikan kuis 01 kepada 

siswa tentang cara menyajikan 

dan mengolah data dalam bentuk 

tabel dan siswa mengerjakan 

secara mandiri. 

Pendalaman hasil 

penemuan 

 

 

 

 

33. Setelah waktu selesai, siswa 

mengumpulkan jawaban kuis 01. 

Disiplin  

Kegiatan Penutup (5 menit) 

1. Siswa dibimbing melakukan 

refleksi dengan mengajukan 

pertanyaan tentang apa yang telah 

dipelajari dan memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya 
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tentang materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk mengumpulkan data 

dan membuatnya menjadi tabel 

distribusi frekuensi dan tabel 

persentase. 

  

3. Guru mengingatkan siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya 

yaitu pengolahan dan penyajian 

data dalam bentuk diagram batang 

dan garis, buku siswa halaman 

157. 

  

4. Guru menutup pelajaran dengan 

salam. 

  

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Sikap Spiritual 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap spiritual 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 

c. Kisi-kisi : 

No Indikator Sikap Butir Instrumen 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 
1 

1.1.2 Memberikan salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 
1 

2. Sikap sosial 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap sosial 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 
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No Sikap Indikator Sikap 
Butir 

Instrumen 

1. Disiplin 2.2.1 Datang tepat waktu. 1 

2.2.2 Mengerjakan/ mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

1 

2. Percaya 

diri 

2.2.3 Berani berpendapat tanpa ragu-

ragu dalam pembelajaran 

statistika 

1 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas 
1 

3. Pengetahuan dan Ketrampilan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 4.8  

No Indikator  Butir Instrumen 

1.    4.8.1 Disajikan tabel distribusi 

frekuensi, siswa dapat 

menentukan persentase dari 

data yang ditanyakan. 

1 

 

Brebes, 02 Maret 2016 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

     

Ade Haris Himawan, M.Si    Febriani Nikmatun Nazikha 

NIP 197506122000031002    NIM 4101412016 
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Lampiran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 01) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Tabel 
Alokasi Waktu : 10 menit 
 

Tujuan Pembelajaran : 
Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan 

scientific,  siswa dapat menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

tabel berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 01 dan media visual (MV) 01. 

 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 

 

1. Datum 

adalah……………………………………………………………………………………

…………………... 

……………………………………………………………………………………………

…………...……………………. 

2. Data 

adalah……………………………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………...……………………. 

3. Statistika 

Mari mengingat! 
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Diketahui data nilai ulangan Matematika 30 siswa kelas 𝑉𝐼𝐼 𝐴 sebagai berikut. 

6 8 7 6 6 5 7 8 8 5 

9 9 8 6 7 7 8 6 8 7 

10 8 8 6 6 5 9 9 7 6 

Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel persentase! 

 

 

Mari menemukan prinsip  

…

…
× …% 

Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

No Nilai Turus Frekuensi (𝒇) Persentase 

1. 5 III 3 
3

30
× 100% = 10% 

2. 6 IIII III 8 
8

30
× 100% = 27% 

3. 7 … … 
…

…
×…% = ⋯% 

4. 8 … … 
…

…
×…% = ⋯% 

5. 9 … … 
…

…
×…% = ⋯% 

6. 10 … … 
…

…
×…% = ⋯% 

Jumlah (𝑵) 30 100% 

Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data 

dinyatakan dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan 

rumus 

 

b. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

No Nilai Frekuensi 

1. 5 3 

2. 6 8 

3. 7  

4. 8  

5. 9  

6. 10  

Jumlah (𝑵)  
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c. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

No Nilai Persentase 

1. 5 10% 

2. 6 27% 

3. 7  

4. 8  

5. 9  

6. 10  

Jumlah (𝑵)  

  

1. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terdapat… langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

adalah sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Penyajian data dalam bentuk tabel persentase terdapat… langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel persentase adalah 

sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Mari menyimpulkan 
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Lampiran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1.Tulislah identitas kelompokmu. 

2.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientific,  

siswa dapat dengan benar menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data 

menggunakan tabel berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 01 dan media visual (MV) 01. 

LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 01) 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester :VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Tabel  

Alokasi : 15 menit 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

…

…
× …% 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data dinyatakan 

dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan rumus 

2. Ada berapa langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? 

Coba tuliskan kembali! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Ada berapa langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel persentase? 

Coba tuliskan kembali! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mari mengingat prinsip 
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1. Berikut ini disajikan data hasil pengumpulan nomor sepatu dari 30 anak. 

39 40 38 37 39 38 39 39 36 35 

38 38 39 37 36 36 39 38 38 35 

38 35 36 37 38 39 36 39 36 38 

a. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel 

persentase! 

b. Dari tabel yang sudah kalian buat, tentukan sepatu yang paling sedikit digunakan! 

Jelaskan alasan anda menjawab tersebut! 

c. Dari tabel yang sudah kalian buat, tentukan sepatu yang paling banyak digunakan! 

Jelaskan alasan anda menjawab tersebut! 

 

Mari menggunakan prinsip 

Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Jawab: 

Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesaian 
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a. Menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

c. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

2.  Sensus yang dilakukan oleh seorang petugas sensus menyatakan data pekerjaan dari 

160 orang disuatu wilayah. Persentase yang bekerja sebagai Nelayan adalah 

25%, Petani 40%, Pegawai 15% dan sisanya mempunyai pekerjaan lain. Tentukanlah: 

a. Banyak orang yang bekerja sebagai Nelayan. 

b. Banyak orang yang bekerja sebagai Petani. 

c. Banyak orang yang bekerja sebagai Pegawai. 
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Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ...................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

Jawab: 

a. ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

b. ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

c. ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Selesaian 
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Lampiran 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KUNCI LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 01) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Tabel 
Alokasi Waktu : 10 menit 
 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific dan model pembelajaran 

discovery learning dengan bantuan LKS 01 dan MV 01, siswa dapat menemukan teknik 

pengolahan dan penyajian data menggunakan tabel. 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 

 

1. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, 

lambang atau sifat. 

2. Data adalah kumpulan dari datum. 

3. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, menyusunnya 

secara sistematis dan mengujinya sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

4. Ada berapa cara pengumpulan data? Sebutkan! 

Ada tiga cara pengumpulan data, yaitu 

a. Angket 

b. Wawancara 

c. Observasi 
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a. Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

No Nilai Turus Frekuensi (𝒇) Persentase 

1.  5 III 3 
3

30
× 100% = 10% 

2. 6 IIII III 8 
8

30
× 100% = 27% 

3. 7 IIII I 6 
6

30
× 100% = 20% 

4. 8 IIII III 8 
7

30
× 100% = 27% 

5. 9 IIII 4 
4

30
× 100% = 13% 

6. 10 I 1 
1

30
× 100% = 3% 

Jumlah (𝑵) 30 100% 

Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data 

dinyatakan dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan 

rumus 
𝑓

𝑁
× 100% 

 

b. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

No Nilai Frekuensi 

1.  5 3 

2. 6 8 

3. 7 6 

4. 8 8 

5. 9 4 

6. 10 1 

Jumlah (𝑵) 30 

 

 

Diketahui data nilai ulangan Matematika 30 siswa kelas 𝑉𝐼𝐼 𝐴 sebagai berikut. 

6 8 7 6 6 5 7 8 8 5 

9 9 8 6 7 7 8 6 8 7 

10 8 8 6 6 5 9 9 7 6 

Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel persentase 

melalui langkah langkah berikut. 

 

 

Mari menemukan prinsip  
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c. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

No Nilai Persentase 

1.  5 10% 

2. 6 27% 

3. 7 20% 

4. 8 27% 

5. 9 13% 

6. 10 3% 

Jumlah (𝑵) 100% 

  

1. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terdapat 2 langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

adalah sebagai berikut: 

a.  Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya 

sama. 

b.  Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Penyajian data dalam bentuk tabel persentase terdapat 3 langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel persentase adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya 

sama. 

b. Menghitung setiap persentase data. 

c. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

Mari menyimpulkan 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Petunjuk: 

1.Tulislah identitas kelompokmu. 

2.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific dan model pembelajaran 

discovery learning dengan bantuan LTS 01 dan MV 01, siswa dapat menggunakan teknik 

pengolahan dan penyajian data menggunakan tabel 

KUNCI LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 01) 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Tabel  

Alokasi : 15 menit 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

𝑓

𝑁
× 100% 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data dinyatakan 

dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan rumus 

2. Ada berapa langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? 

Coba tuliskan kembali! 

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terdapat 2 langkah, yaitu: 

a. Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

b.  Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

3. Ada berapa langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? 

Coba tuliskan kembali! 

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terdapat 3 langkah, yaitu: 

a. Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

b. Menghitung setiap persentase data. 

c. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

Mari mengingat prinsip 
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1. Berikut ini disajikan data hasil pengumpulan nomor sepatu dari 30 anak. 

39 40 38 37 39 38 39 39 36 35 

39 38 39 37 36 36 39 38 38 35 

38 35 36 37 38 39 36 39 36 38 

a. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel 

persentase! 

b. Dari tabel yang sudah kalian buat, tentukan sepatu yang paling sedikit digunakan! 

Jelaskan alasan anda menjawab tersebut! 

c. Dari tabel yang sudah kalian buat, tentukan sepatu yang paling banyak digunakan! 

Jelaskan alasan anda menjawab tersebut! 

 

Mari menggunakan prinsip 

Diketahui : Data hasil pengumpulan nomor sepatu 30 anak. 

Ditanya : a.  data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel persentase. 

b. sepatu yang paling sedikit digunakan. 

c. sepatu yang paling banyak digunakan. 

Jawab: 

Membuat tabel bantuan untuk mengelompokkan datum-datum yang nilainya sama. 

 

No Nilai Turus Frekuensi (𝒇) Persentase 

1.  35 III 3 
3

30
× 100% = 10% 

2. 36 IIII I 6 
6

30
× 100% = 20% 

3. 37 III 3 
3

30
× 100% = 10% 

4. 38 IIII IIII 9 
9

30
× 100% = 30% 

5. 39 IIII III 8 
8

30
× 100% = 27% 

6. 40 I 1 
1

30
× 100% = 3% 

Jumlah (𝑵) 30 100% 

 

 

 

Selesaian 
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a. Menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

No Ukuran Sepatu Frekuensi 

1.  35 3 

2. 36 6 

3. 37 3 

4. 38 9 

5. 39 8 

6. 40 1 

Jumlah (𝑵) 30 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

 

No Nilai Persentase 

1.  35 10% 

2. 36 20% 

3. 37 10% 

4. 38 30% 

5. 39 27% 

6. 40 3% 

Jumlah (𝑵) 100% 

 

b. Sepatu yang paling sedikit digunakan adalah sepatu dengan ukuran 40. 

Karena mempunyai frekuensi dan persentase paling sedikit. 

c. Sepatu yang paling banyak digunakan adalah sepatu dengan ukuran 38. 

Karena mempunyai frekuensi dan persentase paling banyak. 

 

 

 

2.  Sensus yang dilakukan oleh seorang petugas sensus menyatakan data pekerjaan dari 

160 orang disuatu wilayah. Persentase yang bekerja sebagai Nelayan adalah 

25%, Petani 40%, Pegawai 15% dan sisanya mempunyai pekerjaan lain. Tentukanlah: 

a. Banyak orang yang bekerja sebagai Nelayan. 

b. Banyak orang yang bekerja sebagai Petani. 

c. Banyak orang yang bekerja sebagai Pegawai. 
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Diketahui : 𝑁 = 150 

Nelayan adalah 25%, Petani 40%, Pegawai 15% dan sisanya mempunyai 

pekerjaan lain.  

Ditanya : a. Banyak orang yang bekerja sebagai Nelayan. 

b. Banyak orang yang bekerja sebagai Petani. 

c. Banyak orang yang bekerja sebagai Pegawai. 

Jawab: 

a. Banyak orang yang bekerja sebagai Nelayan. 
25%

 00%
× 160 = 40 orang. 

Jadi banyak orang yang bekerja sebagai nelayan ada 40 orang. 

b. Banyak orang yang bekerja sebagai Petani. 
40%

 00%
× 160 = 64 orang. 

Jadi banyak orang yang bekerja sebagai petani ada 64 orang. 

c. Banyak orang yang bekerja sebagai Pegawai. 
 5%

 00%
× 160 = 24 orang. 

Jadi banyak orang yang bekerja sebagai peagawai ada 24 orang. 

 

 

 

 

 

Selesaian 
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Lampiran 5 

KUIS 01 

Dipunyai tabel yang menyatakan data cita-cita pilihan 100 siswa sebagai berikut! 

No. Cita-cita Frekuensi 

1. Guru 50 

2. Dokter 40 

3. Notaris 30 

4. Arsitek 80 

Jumlah 200 

 

Nyatakanlah tabel distribusi frekuensi tersebut kedalam tabel persentase! 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No Indikator KKM Keterangan 
Skor 

Maks 
Keterangan 

1. Menyajikan 

permasalahan 

terkait dengan 

gambar, tabel, 

diagram, dan 

grafik.  

Tabel Persentase Cita-Cita 100 anak 
 

No. Cita-cita Frekuensi 

1. Guru 25% 

2. Dokter 20% 

3. Notaris 15% 

4. Arsitek 40% 

Jumlah 100% 

4 1: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik namun belum tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik  dengan tepat tapi tidak 

disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik dengan tepat dan disertai 

identitas. 

 

Nilai =
Skor yang diperoleh 

4
× 100 

 
2
1
2
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 02) 

 

Sekolah  : MTs Negeri Model Brebes 

Kelas/ Semester : VII Excellent/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Statistika  

Pertemuan ke- : 2 

Waktu  : 3 × 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gorong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandangan/ teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

1.1.2 Memberi salam sebelum dan 
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sesudah pembelajaran. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya 

diri, dan ketertarikan pada 

matematika serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.2.1 Datang tepat waktu. 

2.2.2 Mengerjakan atau mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan 

benar. 

2.2.3 Berani berpendapat dalam 

pembelajaran statistika. 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas. 

3.14 Memahami teknik penataan data 

dua variabel menggunakan tabel, 

grafik batang, diagram lingkaran, 

dan grafik garis. 

3.14.2 Menemukan teknik pengolahan 

dan penyajian data menggunakan 

diagram batang dan diagram 

garis. 

4.8 Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi, dan menyajikan 

data hasil pengamatan dalam bentuk 

tabel, diagram, dan grafik. 

4.8.2 Mengguakan teknik pengolahan 

dan penyajian data menggunakan 

diagram batang dan garis. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi Sikap spritual dan Sosial 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat: 

1.1.3 Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

1.1.4 Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 

2.2.1 Datang tepat waktu. 

2.2.2 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. 

2.2.3 Berani berpendapat dalam pembelajaran statistika. 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil kerja didepan kelas. 
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Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat dengan benar: 

3.14.2 Menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram batang dan diagram dan garis berbantuan lembar kerja siswa 

(LKS) 02 dan media visual (MV) 02. 

4.8.2 Menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram batang dan diagram garis berbantuan lembar kerja siswa 

(LTS) 02 dan media visual (MV) 02. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Mengolah dan Menyajikan Data dalam Diagram Batang dan Diagram 

Garis. 

E. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

Sintak model pembelajaran discovery learning: orientasi siswa kepada 

masalah, identifikasi masalah, menyusun prakiraan penemuan, 

konfirmasi hasil penemuan, pendalaman hasil penemuan. 

2. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi. 

3. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific 

Langkah pendekatan scientific: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

F. Sumber Belajar 

Buku paket Kemendikbud. 2014. Matematika untuk SMP Kelas VII. 

Jakarta: Kemendikbud. 

G. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Alat dan Bahan : Laptop, LCD Proyektor. 

2. Media  : LKS 02, LTS 02, MV 02. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Model Discovery 

Learning 

Karakter 

Pendahuluan 15 menit 

1. Guru dan siswa datang tepat 

waktu. 

 Disiplin  

2. Guru mengucap salam.  Religius 

3. Guru menyiapkan kondisi psikis 

siswa dengan meminta ketua 

kelas memimpin doa sebelum 

pembelajaran dimulai jika jam 

pertama. 

 Religius 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik 

siswa agar siap menerima 

pelajaran, seperti menanyakan 

kehadiran siswa serta menyiapkan 

buku pelajaran dan alat tulis, 

memperhatikan cara berpakaian 

siswa. 

  

5. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari mengenai 

pengolahan dan penyajian data 

dalam bentuk diagram batang dan 

diagram garis, serta siswa 

membuka buku siswa halaman 

156. 

  

6. Guru meyampaikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan: model pembelajaran 

discovery learning dengan 
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pendekatan scientific, selain itu 

guru menjelaskan bahwa di akhir 

pembelajaran akan diadakan kuis 

guna mengetahui kemampuan 

siswa tentang materi statistika dan 

selama pembelajaran guru akan 

menilai sikap disiplin dan 

percaya diri. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 2) 

  

8. Guru menyampaikan manfaat 

mempelajari statistika, yaitu 

dalam penyajian diagram batang 

hasil UN dan diagram garis 

(grafik)  pertumbuhan dan 

perkembangan anak balita. 

(𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 3) 

  

9. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan kepada siswa 

(𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 4). 

  

10. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat mengenai sumbu bidang 

koordinat (𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 5 & 6) 

  

Kegiatan Inti (90 menit) 

Menemukan teknik penyajian data menggunakan diagram batang dan 

diagram garis (40 menit) 

1. Guru menyajikan masalah 

berkaitan dengan data nilai 

Orientasi siswa 

kepada masalah 
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ulangan matematika 30 siswa 

kelas VII A untuk mendorong rasa 

ingin tahu siswa dan siswa 

mengamati. (𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 7 ) 

 

2. Setelah siswa mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru 

(menanya). 

 

3. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan 

pancingan.(menanya). 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

4. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

 

5. Siswa dipersilakan berkelompok 

sesuai kelompoknya masing-

masing. 

 

6. Guru membagikan LKS 02 

mengenai cara menyajikan data 

dalam bentuk diagram batang dan 

diagram garis kepada masing-

masing kelompok. 
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7. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk melakukan 

kegiatan yang ada pada LKS 02 

dan untuk mengumpulkan 

informasi yang ada pada LKS 02 

(mengumpulkan informasi). 

 

 

 

 

 

 

 

8. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 02 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

 

9. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LKS 02 

pengolahan data dan penyajian 

dalam bentuk diagram batang dan 

diagram garis. (menalar). 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

10. Siswa menuliskan hasil diskusi 

pada LKS 02 yang dibagikan guru 

(menalar). 

Percaya 

diri 

11. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

12. Guru memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

bertanya atau memberikan 

tanggapan dari presentasi yang 

dilakukan (mengomunikasikan). 

Percaya 

diri 
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13. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban kelompok 

yang presentasi dan tanggapan 

dari kelompok lain. 

 

 

 

 

 

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan cara menyajikan 

data dalam bentuk diagram batang 

dan diagram garis 

 (𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 13). 

 

15. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

Pendalaman hasil hasil 

penemuan 

 

16. Guru memberikan contoh soal 

terkait dengan teknik penyajian 

data menggunakan diagram 

batang dan diagram garis 

(𝑀𝑉 02 𝑠 𝑖𝑑𝑒 14). 

 

17. Guru memberikan penghargaan 

berupa tepuk tangan yang meriah 

untuk setiap kelompok yang 

sudah berani presentasi dan 

memberikan tanggapan. 

 

Menggunakan teknik penyajian dan pengolahan data menggunakan 

diagram batang dan diagram garis (50 menit) 

18. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 02.  

Orientasi siswa 

kepada masalah 
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19. Guru meminta  siswa untuk 

mengamati masalah pada LTS 02 

(mengamati). 

 

20. Setelah mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru. 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan pancingan 

(menanya). 

Percaya 

diri 

 

22. Guru meminta siswa berdiskusi 

menyelesaiakan masalah yang ada 

pada LTS 02. (menalar) 

Disiplin  

23. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengumpulkan informasi dalam 

menjawab permasalahan dalam 

LTS 02. 

 

24. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LTS 02. 

(menalar) 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

25. Guru meminta siswa menuliskan 

jawaban dari permasalahan pada 

LTS 02  yang telah disediakan. 

Percaya 

diri 
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26. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

27. Guru memberikan kesempatan 

untuk kelompok yang lain 

memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya 

atau memberikan tanggapan dari 

presentasi yang telah dilakukan 

(mengkomunikasikan). 

Percaya 

diri 

28. Siswa bersama guru membahas 

penyelesaian masalah pada LTS 

02. 

 

29. Guru mempersilahkan siswa 

kembali ke tempat duduknya 

masing-masing. 

 

30. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika masih mengalami 

kesulitan. 

 

31. Guru memberikan kuis 02 kepada 

siswa tentang mengolah dan 

menyajikan data dalam bentuk 

diagram garis dan siswa 

mengerjakan secara mandiri. 

Pendalaman hasil 

penemuan 

 

 

 

 

32. Setelah waktu selesai, siswa 

mengumpulkan jawaban kuis 02. 

Disiplin  

Kegiatan Penutup (5 menit) 

1. Siswa dibimbing melakukan   
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refleksi dengan mengajukan 

pertanyaan tentang apa yang 

telah dipelajari dan memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tugas kepada 

siswa pada buku siswa untuk 

menyajikan data yang sudah 

dipunyai pada tugas pertemuan 01 

menjadi diagram batang dan 

diagram garis. 

  

3. Guru mengingatkan siswa untuk 

belajar cara mengolah dan 

menyajikan data dalam bentuk 

diagram lingkaran pada buku 

siswa halaman 153. 

  

4. Guru menutup pelajaran dengan 

salam. 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Sikap Spiritual 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap spiritual 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 

c. Kisi-kisi : 

No Sikap Butir Instrumen 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 
1 

1.1.2 Memberikan salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 
1 

 

2. Sikap sosial 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap sosial 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 

No Sikap Indikator Sikap 
Butir 

Instrumen 

1. Disiplin 2.2.1 Datang tepat waktu. 1 

2.2.2 Mengerjakan/ mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

1 

2. Percaya 

diri 

2.2.3 Berani berpendapat tanpa ragu-

ragu dalam pembelajaran 

statistika 

1 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas 
1 

3. Pengetahuan dan Ketrampilan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 4.8  
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No Indikator  Butir Instrumen 

1.    4.8.2 Disajikan data dalam diagram 

garis kemudian siswa dapat 

menyatakan data tersebut 

kedalam tabel distribusi 

frekuensi dan menentukan 

persentase suatu data. 

1 

 

Brebes, 4 Mei 2016 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

    

Ade Haris Himawan, M.Si    Febriani Nikmatun Nazikha 

NIP 197506122000031002    NIM 4101412016 
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Lampiran 1 

 

     LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 02) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Diagram Batang, dan 

Diagram Garis 
Alokasi Waktu : 25 menit 

Tujuan pembelajaran: 

Melalui pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan scientif,  siswa dapat 

menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan diagram batang dan 

diagram garis berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 02 dan media visual (MV) 02. 

 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 

 

 

Mari mengingat! 
 

1. Sumbu vertikal 

ditujukan oleh 

sumbu?... . 

2. Sumbu horizontal 

ditunjukan oleh 

sumbu?... . 

3. Gambarkan titik 

koordinat 𝐴(1,7) 

dan 𝐵(6,4) 
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Diketahui data nilai ulangan Matematika 30 siswa kelas 𝑉𝐼𝐼 𝐴 sebagai berikut. 

6 8 7 6 6 5 7 8 8 5 

9 9 8 6 7 7 7 6 8 7 

10 8 8 6 6 5 9 9 7 6 

Sajikanlah data tersebut kedalam diagram batang! 

 

 

Masalah  

Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari menemukan prinsip 1 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horisontal. 

3. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu 

kategori. 

4. Membuat bagian berbentuk batang sesuai dengan data yang dipunyai. 

5. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

Gambar diagram batang  
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Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horizontal. 

3. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu 

kategori. 

4. Membuat titik koordinat sesuai dengan data yang diketahui. 

5. Hubungkan setiap titik koordinat secara berurutan sehingga terbentuk 

diagram garis.  

6. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

Mari menemukan prinsip 2 
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Gambar diagram garis 
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1. Penyajian data dalam bentuk diagram batang terdapat … langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah 

sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Penyajian data dalam bentuk diagram garis terdapat … langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis adalah sebagai 

berikut: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Mari menyimpulkan 
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Lampiran 2 

 

  LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 02) Statistika 

Petunjuk: 

3.Tulislah identitas kelompokmu. 

4.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

 

Tujuan Pembelajaran : 
Melalui pembelajaran  dengan model discovery learning dan pendekatan scientific,  siswa 

dapat dengan benar menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram batang dan diagram garis berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 02 dan media 

visual (MV) 02. 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  :Matematika 

Kelas/ Semester :VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Diagram batang dan garis 

Alokasi : 30 menit 

 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

1. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram batang? 

Coba tuliskan kembali! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram garis? 

Coba tuliskan kembali! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Mari mengingat prinsip 
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Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

a. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berikut ini disajikan data hasil pengumpulan nomor sepatu dari 30 anak. 

26 28 30 27 25 30 27 29 30 26 

29 27 26 25 28 26 30 25 27 29 

30 25 30 27 25 30 28 26 30 27 

a. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang  

b. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram garis! 

 

Mari menggunakan prinsip 

Selesaian 
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b. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan diagram garis berikut! 

 

 
 

a. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi! 

b. Bulan apa yang mengalami kenaikan permintaan telur asin tertinggi? 

c. Bulan apa yang mengalami penurunan permintaan telur asin terendah? 

 

Bulan 

B
a
n

y
a
k

 t
el

u
r 

a
si

n
 

1230 

 

1452 

 

1290 1231

1879

1362

Permintaan Telur Asin 
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Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

a. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

c.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Selesaian 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     KUNCI LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 02) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Diagram Batang, dan 

Diagram Garis 
Alokasi Waktu : 25 menit 

 

Tujuan pembelajaran: 

Melalui pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan scientific,  siswa 

dapat menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan diagram batang dan 

diagram garis berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 02 dan media visual (MV) 02. 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 

 

1. Sumbu vertikal 

ditujukan oleh 

sumbu? 𝑌. 

2. Sumbu horizontal 

ditunjukan oleh 

sumbu?𝑋. 

3. Gambarkan titik 

koordinat 𝐴(1,7) 

dan 𝐵(6,4) 

 

Mari mengingat! 
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Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

No Nilai Frekuensi 

5 3 

2. 6 8 

3. 7 6 

4. 8 8 

5. 9 4 

6. 10 1 

Jumlah (𝑵) 30 

 

 

 
 

Mari menemukan prinsip 1 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horisontal. 

3. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu 

kategori. 

4. Membuat bagian berbentuk batang sesuai dengan data yang dipunyai. 

5. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

Gambar diagram batang 

B
an

y
ak

 s
is

w
a
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Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

No Nilai Frekuensi 

5 3 

2. 6 8 

3. 7 6 

4. 8 8 

5. 9 4 

6. 10 1 

Jumlah (𝑵) 30 

 

 

 
 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horizontal. 

3. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu 

kategori. 

4. Membuat titik koordinat sesuai dengan data yang diketahui. 

5. Hubungkan setiap titik koordinat secara berurutan sehingga terbentuk 

diagram garis.  

6. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

Mari menemukan prinsip 2 

Gambar diagram garis  

B
an

y
ak

 s
is

w
a 
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1. Penyajian data dalam bentuk diagram batang terdapat 6 langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

b. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horisontal. 

c. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu kategori. 

d. Membuat bagian berbentuk batang sesuai dengan data yang dipunyai. 

e. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

2. Penyajian data dalam bentuk diagram garis terdapat 6 langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

b. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horizontal. 

c. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu kategori. 

d. Membuat titik koordinat sesuai dengan data yang diketahui. 

e. Hubungkan setiap titik koordinat secara berurutan sehingga terbentuk diagram 

garis.  

f. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

 

Mari menyimpulkan 
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Lampiran 4 

 

 

  

KUNCI LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 02) 

Petunjuk: 

1.Tulislah identitas kelompokmu. 

2.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientific,  

siswa dapat dengan benar menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data 

menggunakan diagram batang dan diagram garis berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 02 

dan media visual (MV) 02. 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Diagram batang dan garis 

Alokasi : 30 menit 

 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

1. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram batang? Coba tuliskan kembali! 

Penyajian data dalam bentuk diagram batang terdapat 6 langkah, yaitu: 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

b. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horisontal. 

c. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu kategori. 

d. Membuat bagian berbentuk batang sesuai dengan data yang dipunyai. 

e. Menuliskan penjelasan mengenai diagram batang yang sudah dibuat. 

2. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram garis? Coba tuliskan kembali! 

Penyajian data dalam bentuk diagram garis terdapat 6 langkah, yaitu: 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

b. Menggambar sumbu vetikal dan sumbu horizontal. 

c. Menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal sebagai salah satu kategori. 

d. Membuat titik koordinat sesuai dengan data yang diketahui. 

e. Hubungkan setiap titik koordinat secara berurutan sehingga terbentuk diagram garis.  

 

Mari mengingat prinsip 
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Diketahui : Data hasil pengumpulan nomor sepatu 30 anak. 

Ditanya : a. data dalam bentuk diagram batang. 

b. data dalam bentuk diagram garis. 

a. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 

No Ukuran Sepatu Frekuensi 

7. 35 3 

8. 36 6 

9. 37 3 

10.  38 9 

11.  39 8 

12.  40 1 

Jumlah (𝑵) 30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Berikut ini disajikan data hasil pengumpulan nomor sepatu dari 30 anak. 

26 28 30 27 25 30 27 29 30 26 

30 27 26 25 28 26 30 25 27 29 

30 25 30 27 25 30 28 26 30 27 

a. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang  

b. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram garis! 

 

 

Mari menggunakan prinsip 

Selesaian 

B
an

y
ak

 p
em

ak
ai

 

Ukuran sepatu 

Ukuran Sepatu  
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b. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 

 

 
 

 

 

 

2. Perhatikan diagram garis berikut! 

 

 
a. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi! 

b. Bulan apa yang mengalami kenaikan permintaan telur asin tertinggi? 

c. Bulan apa yang mengalami penurunan permintaan telur asin terendah? 

 

Ukuran Sepatu  
B

an
y
ak

 p
em

ak
ai

 

Ukuran sepatu 
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Diketahui  : Diagram garis permintaan telur asin. 

Ditanya : a. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi! 

b. Bulan apa yang mengalami kenaikan permintaan telur asin tertinggi? 

c. Bulan apa yang mengalami penurunan permintaan telur asin terendah? 

Selesaian. 

a. Tabel distribusi frekuensi 

Tabel Permintaan Telur Asin 

No Bulan Frekuensi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni  

1230 

1452 

1290 

1231 

1879 

1362 

Jumlah 8444 

 

b. Bulan yang mengalami kenaikan permintaan telur asin tertinggi adalah bulan 

Mei. Karena penjualan bulan Mei sebanyak 1879 buah dan penjualan bulan 

sebelumnya sebanyak 1231, sehingga 1879 − 1231 = 648. 

c. Bulan yang mengalami penurunan permintaan telur asin terendah adalah bulan 

Juni. Karena penjualan bulan Mei sebanyak 1362 buah dan penjualan bulan 

sebelumnya sebanyak 1879, sehingga 1362 − 1879 = −517 

 

 

Selesaian 
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Lampiran 5 

KUIS 02 

Dipunyai diagram grafik sebagai berikut! 

Grafik warna kesukaan 

 

 

a. Sajikanlah diagram garis tersebut kedalam tabel distribusi frekuensi! 

b. Berapa persen anak yang menyukai warna merah.

10 

14 

6 

13 

7 

warna 

F
re

k
u

en
si
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No Indikator KKM Keterangan 
Skor 

Maks 
Keterangan 

1a. Menyajikan 

permasalahan 

terkait dengan 

gambar, tabel, 

diagram, dan 

grafik.  

Tabel warna kesukaan 
 

No. Warna Frekuensi 

1. Merah 10 

2. Kuning 14 

3. Hijau 6 

4. Biru 13 

5. Ungu 7 

Jumlah 50 

4 1: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik namun belum tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik  dengan tepat tapi tidak 

disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik dengan tepat dan disertai 

identitas. 

1b.  Mengekspresikan 

konsep 

matematika 

dengan 

% warna merah =
𝑓

𝑁
× 100% 

=
10

50
× 100% = 30% 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

 
2
4
3
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menyatakan 

peristiwa sehari-

hari dalam bahasa 

atau simbol 

matematika. 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum tepat (banyak 

kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun belum tepat (sedikit 

kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan tepat. 

Nilai =
Skor yang diperoleh 

8
× 100

 

2
4
4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 03) 

Sekolah  : MTs Negeri Model Brebes 

Kelas/ Semester : VII Excellent/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Statistika  

Pertemuan ke- : 3 

Waktu  : 2 × 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gorong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandangan/ teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

1.1.2 Memberi salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 

2.3 Memiliki rasa ingin tahu, percaya 2.2.1 Datang tepat waktu. 



246 

 

 

 

diri, dan ketertarikan pada 

matematika serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.2.2 Mengerjakan atau mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan 

benar. 

2.2.3 Berani berpendapat dalam 

pembelajaran statistika. 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas. 

3.14 Memahami teknik penataan data 

dua variabel menggunakan tabel, 

grafik batang, diagram lingkaran, 

dan grafik garis. 

3.14.3 Menemukan teknik pengolahan 

dan penyajian data 

menggunakan diagram 

lingkaran. 

4.8 Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi, dan menyajikan 

data hasil pengamatan dalam 

bentuk tabel, diagram, dan grafik. 

4.8.3 Menggunakan teknik pengolahan 

dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi Sikap spritual dan Sosial 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat: 

1.1.5 Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

1.1.6 Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 

2.3.1 Datang tepat waktu. 

2.3.2 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. 
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2.3.3 Berani berpendapat dalam pembelajaran statistika. 

2.3.4 Berani mempresentasikan hasil kerja didepan kelas. 

Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan 

Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan scientific,  siswa dapat dengan benar: 

3.14.3 Menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 03 dan media 

visual (MV) 03. 

4.8.3 Menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 03 dan media 

visual (MV) 03. 

D. Materi Pembelajaran 

Mengolah dan Menyajikan Data dalam diagram lingkaran. 

E. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

Sintak model pembelajaran discovery learning: orientasi siswa kepada 

masalah, identifikasi masalah, menyusun prakiraan penemuan, 

konfirmasi hasil penemuan, pendalaman hasil penemuan. 

2. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi. 

3. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific 

Langkah pendekatan scientific: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

F. Sumber Belajar 

Buku paket Kemendikbud. 2014. Matematika untuk SMP Kelas VII. 

Jakarta: Kemendikbud. 

G. Alat dan Media Pembelajaran 

3. Alat dan Bahan : Laptop, LCD Proyektor. 

4. Media  : LKS 03, LTS 03, MV 03. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Model Discovery 

Learning 

Karakter 

Pendahuluan 15 menit 

1. Guru dan siswa datang tepat 

waktu. 

 Disiplin  

2. Guru mengucap salam.  Religius 

3. Guru menyiapkan kondisi psikis 

siswa dengan meminta ketua 

kelas memimpin doa sebelum 

pembelajaran dimulai jika jam 

pertama. 

 Religius 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik 

siswa agar siap menerima 

pelajaran, seperti menanyakan 

kehadiran siswa serta menyiapkan 

buku pelajaran dan alat tulis, 

memperhatikan cara berpakaian 

siswa. 

  

5. Guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari mengenai 

statistika serta siswa membuka 

buku siswa halaman 153. 

  

6. Guru meyampaikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan: model pembelajaran 

discovery learning dengan 

pendekatan scientific, selain itu 

guru menjelaskan bahwa di akhir 

pembelajaran akan diadakan kuis 
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guna mengetahui kemampuan 

siswa tentang materi 

pengolahandan penyajian data 

menggunakan diagram lingkaran 

dan selama pembelajaran guru 

akan menilai sikap disiplin dan 

percaya diri. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 2) 

  

8. Guru menyampaikan manfaat 

mempelajari statistika, yaitu 

dalam penyajian diagram 

lingkaran prosentase jumlah 

penduduk empat kota di daerah 

Jawa Tengah. (𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 3) 

  

9. Guru menjelaskan tahapan 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan kepada siswa 

(𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 4). 

  

10. Guru melakukan apersepsi 

dengan menggali pengetahuan 

prasyarat mengenai rumus 

persentase dan besar sudut dalam 

lingkaran (𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 5 & 6) 

  

Kegiatan Inti (50 menit) 

Menemukan teknik penyajian data menggunakan diagram lingkaran  

(20 menit) 

1. Guru menyajikan masalah 

berkaitan dengan data 3600 siswa 

SMP dengan 2000 anak berjenis 

Orientasi siswa 

kepada masalah 

 

Disiplin 
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kelamin laki-laki dan 1600 anak 

berjenis kelamin perempuan 

untuk mendorong rasa ingin tahu 

siswa dan siswa mengamati. 

(𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 7 ) 

2. Setelah siswa mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru 

(menanya). 

 

3. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan 

pancingan.(menanya). 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

4. Guru mengelompokkan siswa, 

setiap kelompok terdiri atas 4 

anggota sehingga terbentuk 8 

kelompok. 

 

5. Siswa dipersilakan berkelompok 

sesuai kelompoknya masing-

masing. 

 

6. Guru membagikan LKS 03 

mengenai cara menyajikan data 

dalam bentuk diagram lingkaran 

kepada masing-masing kelompok. 
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7. Guru memberi kesempatan 

kepada  siswa untuk melakukan 

kegiatan yang ada pada LKS 03 

dan untuk mengumpulkan 

informasi yang ada pada LKS 03 

(mengumpulkan informasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

kegiatan yang ada pada LKS 03 

dan untuk mengumpulkan 

informasi (mengumpulkan 

informasi). 

 

9. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LKS 03 

pengolahan data dan penyajian 

dalam bentuk lingkaran. 

(menalar). 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

 

 

 

 

10. Siswa menuliskan hasil diskusi 

pada LKS 03 yang dibagikan guru 

(menalar). 

Percaya 

diri 

11. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri 

12. Guru memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

bertanya atau memberikan 

tanggapan dari presentasi yang 

dilakukan (mengomunikasikan). 

Percaya 

diri 
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13. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban kelompok 

yang presentasi dan tanggapan 

dari kelompok lain. 

 

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan cara menyajikan 

data dalam bentuk diagram 

lingkaran 

 (𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 13). 

 

15. Siswa mengkomunikasikan 

kembali hasil penemuan setelah 

evaluasi dan konfirmasi guru 

(mengkomunikasikan). 

Pendalaman hasil 

penemuan 

 

 

 

 

 

 

 

16. Guru memberikan contoh soal 

terkait dengan teknik penyajian 

data menggunakan diagram 

lingkaran (𝑀𝑉 03 𝑠 𝑖𝑑𝑒 14). 

 

17. Guru memberikan penghargaan 

berupa tepuk tangan yang meriah 

untuk setiap kelompok yang 

sudah berani presentasi dan 

memberikan tanggapan. 

 

Menggunakan teknik penyajian dan pengolahan data dalam bentuk 

diagram lingkaran (30 menit) 

18. Posisi siswa masih sama dalam 

keadaan berkelompok, guru 

membagikan LTS 03.  

Orientasi siswa 

kepada masalah 

 

 

19. Guru meminta  siswa untuk 

mengamati masalah pada LTS 03 

(mengamati). 
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20. Setelah mengamati, guru 

menanyakan apa yang ada di 

benak siswa kemudian siswa 

menyusun pertanyaan terkait apa 

yang ditampilkan guru. 

Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan yang 

diberikan guru tadi sesuai dengan 

pengetahuan awal mereka dengan 

percaya diri. Jika tidak ada 

pertanyaan, guru memberi 

pertanyaan pancingan 

(menanya). 

Percaya 

diri 

 

22. Guru meminta siswa berdiskusi 

menyelesaiakan masalah yang ada 

pada LTS 03. (menalar) 

 Disiplin  

23. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengumpulkan informasi dalam 

menjawab permasalahan dalam 

LTS 03. 

 

24. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LTS 03. 

(menalar) 

Menyusun prakiraan 

penemuan 

 

25. Guru meminta siswa menuliskan 

jawaban dari permasalahan pada 

LTS 03  yang telah disediakan. 

Percaya 

diri 

26. Guru memberi kesempatan 

kepada salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di 

Konfirmasi hasil 

penemuan 

 

Percaya 

diri 
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depan kelas dengan percaya diri 

(mengomunikasikan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Guru memberikan kesempatan 

untuk kelompok yang lain 

memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya 

atau memberikan tanggapan dari 

presentasi yang telah dilakukan 

(mengkomunikasikan). 

Percaya 

diri 

28. Siswa bersama guru membahas 

penyelesaian masalah pada LTS 

03. 

 

29. Siswa mengkomunikasikan 

kembali penyelesaian masalah 

yang telah mendapat evaluasi dan 

konfirmasi dari guru 

(mengkomunikasikan). 

 

30. Guru mempersilahkan siswa 

kembali ke tempat duduknya 

masing-masing. 

 

31. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika masih mengalami 

kesulitan 

 

32. Guru memberikan kuis 03 kepada 

siswa tentang mengolah dan 

menyajikan data dalam bentuk 

diagram lingkaran dan siswa 

mengerjakan secara mandiri. 

Pendalaman hasil 

penemuan 

 

33. Setelah waktu selesai, siswa 

mengumpulkan jawaban kuis 03. 

 Disiplin  
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Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa dibimbing melakukan 

refleksi dengan mengajukan 

pertanyaan tentang apa yang telah 

dipelajari dan memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang materi yang telah 

dipelajari. 

  

2. Guru memberikan tugas kepada 

siswa pada buku siswa untuk 

menyajikan data yang sudah 

dipunyai pada tugas pertemuan 

01& 02 menjadi bentuk diagram 

lingkaran. 

  

3. Guru mengingatkan siswa untuk 

belajar cara mengolah dan 

menyajikan data karena 

pertemuan berikutnya akan 

diadakan tes. 

  

4. Guru menutup pelajaran dengan 

salam. 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Sikap Spiritual 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap spiritual 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 

c. Kisi-kisi : 

No Sikap Butir Instrumen 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 
1 

1.1.2 Memberikan salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 
1 

 

2. Sikap sosial 

a. Teknik penilaian  : observasi 

b. Bentuk instrumen  : jurnal perkembangan sikap sosial 

(𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑟) 

No Sikap Indikator Sikap 
Butir 

Instrumen 

1. Disiplin 2.2.1 Datang tepat waktu. 1 

2.2.2 Mengerjakan/ mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

1 

2. Percaya 

diri 

2.2.3 Berani berpendapat tanpa ragu-

ragu dalam pembelajaran 

statistika 

1 

2.2.4 Berani mempresentasikan hasil 

kerja didepan kelas 
1 
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3. Pengetahuan dan Ketrampilan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 4.8  

No Indikator  Butir Instrumen 

2.    4.8.3 Disajikan data dalam diagram 

lingkaran kemudian siswa 

dapat menyatakan data 

tersebut kedalam tabel 

persentase dan menentukan 

banyaknya data tertentu. 

1 

 

Brebes, 16 Mei 2016 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

     

Ade Haris Himawan, M.Si    Febriani Nikmatun Nazikha 

NIP 197506122000031002    NIM 4101412016 
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Lampiran 1 

 

  

…

…
× …% 

 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data dinyatakan 

dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan rumus 

2. Data mengenai musik kesukaan dari 50 siswa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi 

berikut ini! 

Genre Frekuensi 

Jazz 11 

Keroncong 13 

Dangdut 17 

Pop 19 

 

3. Berapa besar sudut dalam suatu lingkaran? 

 

Mari mengingat! 
 

     LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 03) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Diagram Lingkaran 
Alokasi Waktu : 10 menit 

 

Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan 

scientific, siswa dapat menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 03 dan media visual (MV) 03. 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 
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Mari kita amati permasalahan dibawah ini! 

Dipunyai banyaknya siswa SMP disuatu sekolah 3600 anak dengan jenis kelamin laki-

laki 2000 anak dan perempuan 1600 anak, data tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut! 

Jenis Kelamin Banyak Siswa SMP 

Laki-laki 2000 

Perempuan 1600 

Jumlah 3600 

Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran! 

 

 

 

Masalah  

Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari menemukan prinsip 

Gambar diagram lingkaran 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 − 𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 360 ° 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

2. Menghitung sudut pusat juring daerah lingkaran dari setiap data. 

3. Menggambar daerah lingkaran. 

4. Membagi lingkaran menjadi beberapa sektor (sesuai jumlah kategori dan 

besar sudut). 

5. Menuliskan penjelasan mengenai diagram lingkaran yang sudah dibuat, serta 

menyertakan data dalam bentuk persentase.  
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Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran terdapat… langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran adalah 

sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Mari menyimpulkan 
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Lampiran 2 

  

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  :Matematika 

Kelas/ Semester :VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Diagram lingkaran 

Alokasi : 10 menit 

 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

Petunjuk: 

1.Tulislah identitas kelompokmu. 

2.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan scientific,  siswa 

dapat dengan benar menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 03 dan media visual (MV) 03. 

LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 03) Statistika 

…

…
× …%. 

 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data 

dinyatakan dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan 

rumus 

2. Berapa besar sudut dari suatu lingkaran? 

3. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram lingkaran? Coba tuliskan kembali! 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Mari mengingat prinsip 
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1. Data tersebut menyatakan data dari ikan dan udang yang dibudidayakan oleh  300 

petani tambak di desa Maju Jaya. 

 
 

 

Mari menggunakan prinsip 

 

Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Jawab: 

a. Persentase petani yang membudidayaan udang windu. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

b. Jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah........................................................ 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

c. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Selesaian 

a. Berapa persen petani yang 

membudidayakan udang windu? 

b. Jenis ikan atau udang apa yang 

paling banyak dibudidayakan 

oleh petani? Mengapa? 

c. Berapa banyak petani yang 

membudidayakan masing-

masing ikan dan udang? 
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c. ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................... 

2. Tabel distribusi frekuensi warna kesukaan dari 100 orang disuatu wilayah. 

No Warna Frekuensi 

1 Merah 30 

2 Kuning  60 

3 Hijau 10 

Jumlah 100 

a. Nyatakanlah setiap data dalam bentuk persentase. 

b. Hitunglah sudut pusat juring daerah lingkaran setiap data. 

c. Sajikanlah data tersebut dalam diagram lingkaran. 
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Diketahui : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Ditanya : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Jawab: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesaian 



265 

 

 

 

Lampiran 3 

 

  

𝑓

𝑁
× 100% 

 

 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data dinyatakan 

dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan rumus 

2. Data mengenai musik kesukaan dari 50 siswa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi 

berikut ini! 

No Genre Frekuensi 

1. Jazz 11 

2. Keroncong 13 

3. Dangdut 17 

4. Pop 19 

Jumlah 60 

 

3. Berapa besar sudut dalam suatu lingkaran? 360° 

Mari mengingat! 
 

     KUNCI LEMBAR KERJA SISWA  (LKS 03) 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Statistika  
Sub Materi : Diagram Lingkaran 
Alokasi Waktu : 10 menit 

 

Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan 

scientif,  siswa dapat menemukan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan 

diagram lingkaran berbantuan lembar kerja siswa (LKS) 03 dan media visual (MV) 03. 

 

Kelompok  … 
Nama Anggota/ No. Absen: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………   

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anggota kelompok. 

2. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi dengan temanmu. 
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Untuk menyajikan data tersebut, gunakan langkah-langkah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

Jenis Kelamin Persentase  

Laki-laki 56% 

Perempuan 44% 

Jumlah 100% 

Menghitung sudut pusat juring daerah lingkaran dari setiap data. 

Ukuran sudut pusat juring laki-laki =
2000

3600
 𝑥 360 ° = 200° 

Ukuran sudut pusat juring perempuan =
 600

3600
 𝑥 360 ° = 160° 

 

 

 

Mari kita amati permasalahan dibawah ini! 

Dipunyai banyaknya siswa SMP disuatu sekolah 3600 anak dengan jenis kelamin laki-

laki 2000 anak dan perempuan 1600 anak, data tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut! 

Jenis Kelamin Banyak Siswa SMP 

Laki-laki 2000 

Perempuan 1600 

Jumlah 3600 

Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran! 

 

 

 

Mari menemukan prinsip 

Masalah  

Gambar diagram lingkaran! 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 − 𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 360 ° 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

2. Menghitung sudut pusat juring daerah lingkaran dari setiap data. 

3. Menggambar daerah lingkaran. 

4. Membagi lingkaran menjadi beberapa sektor (sesuai jumlah kategori dan 

besar sudut). 

5. Menuliskan penjelasan mengenai diagram lingkaran yang sudah dibuat, serta 

menyertakan data dalam bentuk persentase.  
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𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 − 𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 360 ° 

 

Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran terdapat 5 langkah. 

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

2. Menghitung sudut pusat juring daerah lingkaran dari setiap data. 

3. Menggambar daerah lingkaran. 

4. Membagi lingkaran menjadi beberapa sektor (sesuai jumlah kategori dan besar sudut). 

5. Menuliskan penjelasan mengenai diagram lingkaran yang sudah dibuat, serta 

menyertakan data dalam bentuk persentase.  

 

 

Mari menyimpulkan 

44% 

56% 
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Lampiran 4 

 

  

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/2 

Materi  : Statistika 

Sub Materi : Diagram lingkaran 

Alokasi : 10 menit 

 

Petunjuk: 

1.Tulislah identitas kelompokmu. 

2.Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar! 

Nama Anggota/ No. Abs: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

Tujuan Pembelajaan : 
Melalui pembelajaran model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientif,  

siswa dapat dengan benar menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data 

menggunakan diagram lingkaran berbantuan lembar tugas siswa (LTS) 03 dan media visual 

(MV) 03. 

KUNCI LEMBAR TUGAS SISWA  (LTS 03) Statistika 

𝑓

𝑁
× 100%. 

1. Apabila kita mempunyai data dengan frekuensi (𝑓) dan jumlah seluruh data 

dinyatakan dengan jumlah (𝑁), maka persentase setiap data dapat diperoleh dengan 

rumus 

2. Berapa besar sudut dari suatu lingkaran? 360° 

3. Ada berapa langkah untuk menggambar diagram lingkaran? Coba tuliskan kembali! 

Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran terdapat 5 langkah, yaitu: 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel persentase. 

b. Menghitung sudut pusat juring daerah lingkaran dari setiap data. 

c. 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒−𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 360 ° 

d. Menggambar daerah lingkaran. 

e. Membagi lingkaran menjadi beberapa sektor (sesuai jumlah kategori dan besar 

sudut). 

f. Menuliskan penjelasan mengenai diagram lingkaran yang sudah dibuat, serta 

menyertakan data dalam bentuk persentase.  

Mari mengingat prinsip 
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  Data tersebut menyatakan data dari ikan dan udang yang dibudidayakan oleh 300 petani 

tambak di desa Maju Jaya. 

 
 

 

 

 

Mari menggunakan prinsip 

= 360° − (90° − 70°) = 200°. 

=
200°

360°
× 300 = 167. 

 

Diketahui : data dari ikan dan udang yang dibudidayakan oleh 210 kelompok petani 

tambak di desa Maju Jaya. 

Ditanya : a.  Persentase petani yang membudidayakan udang windu. 

b. Jenis ikan atau udang yang paling banyak dibudidayakan.  

c. Banyak petani pada poin b. 

Jawab: 

a. Persentase petani yang membudidayaan udang windu. 

Besar sudut = 90° (karena sudut kategori udang windu adalah siku-siku) 

90°

360°
× 100% = 0,25% (karena ditanyakan persentase) 

Jadi persentase petani tambak yang membudidayakan udang windu sebanyak 

0,25%.  

b.  Jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng (karena memiliki 

luas daerah lingkaran paling besar/ sudut pusat juring paling besar/ persentase 

paling besar).  

c. Besar juring untuk daerah lingkaran ikan bandeng adalah  

Banyak petani yang membudidayakan ikan bandeng adalah  

Jadi banyak petani yang membudidayakan ikan bandeng adalah 167 orang. 

 

 

Selesaian 

a. Berapa persen petani yang 

membudidayakan udang windu? 

b. Jenis ikan atau udang apa yang 

paling banyak dibudidayakan 

oleh petani? Mengapa?  

c. Berapa banyak petani yang 

membudidayakan masing-

masing udang dan ikan? 
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2 Tabel distribusi frekuensi warna kesukaan dari 100 orang disuatu wilayah. 

No Warna Frekuensi 

1 Merah 30 

2 Kuning  60 

3 Hijau 10 

Jumlah 100 

d. Nyatakanlah setiap data dalam bentuk persentase. 

e. Hitunglah sudut pusat juring daerah lingkaran setiap data. 

f. Sajikanlah data tersebut dalam diagram lingkaran. 

 

 

=
70°

360°
× 300 = 58. 

=
90°

360°
× 300 = 75. 

 Besar juring untuk daerah lingkaran udang windu adalah 70° 

Banyak petani yang membudidayakan udang windu adalah  

Jadi banyak petani yang membudidayakan udang windu adalah 58 orang. 

 

Besar juring untuk daerah lingkaran udang vanname adalah 90° 

Banyak petani yang membudidayakan udang vanname adalah  

Jadi banyak petani yang membudidayakan udang windu adalah 75 orang. 
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  Diketahui  : Tabel distribusi frekuensi warna kesukaan dari 100 orang disuatu 

wilayah. 

 

Ditanya : a.  Nyatakanlah setiap data dalam bentuk persentase. 

b. Hitunglah sudut pusat juring daerah lingkaran setiap data. 

c. Sajikanlah data tersebut dalam diagram lingkaran. 

Jawab: 

a. Tabel Persentase 

No Warna Frekuensi 

1 Merah 30% 

2 Kuning  60% 

3 Hijau 10% 

Jumlah 100% 

 

b. Sudut juring daerah lingkaran dari setiap data. 

Merah =
30

 00
× 360° = 108°  

Kuning =
60

 00
× 360° = 216° 

Hijau  =
 0

 00
× 360° = 36° 

 

c. Diagram lingkaran 

Warna kesukaan

 

 

 

 

 

 

Selesaian 

30% 

10% 

60% 
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Lampiran 5 

KUIS 03 

Dipunyai diagram lingkaran sebagai berikut! 

 

Diagram lingkaran diatas menunjukkan data makanan kesukaan 50 siswa dalam 

satu sekolah! 

a. Sajikanlah diagram Lingkaran tersebut kedalam tabel persentase! 

b. Berapa banyak siswa yang menyukai nasi goreng? 

Nasi goreng

Soto

Bakso

Sate

Mie ayam

24% 

12% 

20% 

28% 

 

16% 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No Indikator KKM Keterangan 
Skor 

Maks 
Keterangan 

1a. Menyajikan 

permasalahan 

terkait dengan 

gambar, tabel, 

diagram, dan 

grafik.  

Tabel makanan kesukaan 
 

No. Makanan Persentase 

1. Nasi 

goreng 
20% 

2. Soto 28% 

3. Bakso 16% 

4. Sate 24% 

5. Mie ayam 12% 

Jumlah 100% 

4 1: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik namun belum tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik  dengan tepat tapi tidak 

disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik dengan tepat dan disertai 

identitas. 

1b.  Mengekspresikan 

konsep 

matematika 

𝑁 nasi goreng =
20%

 00%
× 50 = 10 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika. 

 

2
7
3
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dengan 

menyatakan 

peristiwa sehari-

hari dalam bahasa 

atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum tepat (banyak 

kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun belum tepat (sedikit 

kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan tepat. 

Nilai =
Skor yang diperoleh 

8
× 100 

 

2
7
4
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SPIRITUAL 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran  : 2015/2016  

Petunjuk: Berilah tanda(√) jika indikator terpenuhi. 

No Nama Siswa 

Spiritual 

Rekap 

Berdoa sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

Memberikan salam 

sebelum dan sesudah 

pembelajaran 

Pertemuan ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
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13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

…           

32.           

Kurang  : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 1 ≤ √ < 2,  

Cukup   : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 3 ≤ √ < 4 

Baik   : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 5 ≤ √ < 6,   

Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 7 ≤ √ ≤ 8 
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Lampiran 8 

JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP SOSIAL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

 

Petunjuk : Berilah tanda(√) jika indikator terpenuhi. 

No Nama Siswa 

Indikator Sikap 

Rekap 

Disiplin Percaya Diri 

Datang tepat waktu 

Mengerjakan/ 

mengumpulkan 

tugas sesuai 

dengan waktu 

yang ditentukan 

Berani berpendapat 

tanpa ragu-ragu 

dalam pembelajaran 

statistika 

Berani 

mempresentasikan 

hasil kerja didepan 

kelas 

Pertemuan ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                   

 
2
7
7
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Pedoman : Kurang : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 1 ≤ √ < 4,          Cukup  : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 4 ≤ √ < 8 

Baik     : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 8 ≤ √ < 12,      Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi berjumlah 12 ≤ √ ≤ 16

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
2
7

8
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Lampiran 3. Skala Self-esteem 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Absen : 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah identitas anda terlebih dahulu. 

2. Isilah skala self-esteem dengan jujur, sesuai dengan keadaanmu karena 

hasil tidak mempengaruhi prestasi apapun. 

3. Dibawah ini terdapat beberapa penyataan. Cara menjawab skala self-

esteem ini dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai 

dengan keadaan anda. 

Alternatif jawaban: 

SS : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan keadaan anda. 

S : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan anda. 

E : Jika pernyataan tersebut antara sesuai dan tidak dengan 

keadaan anda. 

TS : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan anda.. 

STS : Jika pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan 

anda. 

 

Contoh: 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S E TS STS 

1.  
Saya dapat mengatur jadwal belajar dengan 

baik. 
√  
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Bacalah dengan cermat! 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S E TS STS 

1.  
Saya merasa bahwa diri saya cukup berharga, 

setidak-tidaknya sama dengan orang lain. 
  

 
  

2.  
Saya rasa banyak hal-hal yang baik dalam diri 

saya. 
  

 
  

3.  Saya orang yang gagal.      

4.  
Saya mampu mengerjakan sesuatu seperti apa 

yang dapat dilakukan orang lain. 
  

 
  

5.  
Saya rasa tidak banyak yang dapat saya 

banggakan dari diri saya. 
  

 
  

6.  
Saya menerima keadaan diri saya seperti apa 

adanya. 
  

 
  

7.  
Secara keseluruhan, saya puas dengan diri 

saya. 
  

 
  

8.  Saya berharap saya dapat lebih dihargai.      

9.  Saya sering merasa tidak berguna.      

10.  
Kadang-kadang saya merasa bahwa diri saya 

tidak baik. 
  

 
  

*) Adopsi dari Azwar (2015) 

 

---------------------------Selamat Mengerjakan-------------------- 
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Lampiran 4. Rekap Skor Skala Self-Esteem 

REKAP SKOR SKALA SELF-ESTEEM 

 

No 
Kode 

siswa 

Item Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S-1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 

2 S-2 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 30 

3 S-3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 28 

4 S-4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 30 

5 S-5 4 3 4 2 1 4 4 4 4 2 32 

6 S-6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 28 

7 S-7 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 35 

8 S-8 2 3 4 2 3 4 4 4 2 1 29 

9 S-9 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 29 

10 S-10 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 24 

11 S-11 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 34 

12 S-12 3 4 4 2 3 4 4 2 3 2 31 

13 S-13 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 34 

14 S-14 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 34 

15 S-15 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 26 

16 S-16 4 3 4 3 2 4 2 4 4 1 31 

17 S-17 3 3 2 3 1 4 1 2 3 2 24 

18 S-18 3 2 2 3 3 4 4 3 1 2 27 

19 S-19 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 

20 S-20 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 

21 S-21 3 2 4 3 3 2 2 4 2 1 26 

22 S-22 3 2 4 3 3 2 2 4 2 2 27 

 

2
8

1
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23 S-23 4 4 2 0 4 4 4 4 1 3 30 

24 S-24 2 2 4 2 1 3 4 2 2 2 24 

25 S-25 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3 32 

26 S-26 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 34 

27 S-27 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 30 

28 S-28 4 3 2 4 3 4 4 4 2 1 31 

29 S-29 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 35 

30 S-30 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 28 

31 S-31 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 27 

32 S-32 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 36 

 

2
8
2
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Lampiran 5. Analisis Interpretasi Skor Skala Self-Esteem 

ANALISIS INTERPRETASI SKOR SKALA SELF-ESTEEM 

 

Langkah-langkah untuk mengelompokkan hasil skala self-esteem menjadi dua 

kategori adalah sebagai berikut (Azwar, 2010: 158-161): 

(1) Mean �̅� = 30.53125 

(2) Reliabilitas 𝑟𝑥𝑥′ = 0.8587 

(3) Varians 𝑠𝑥
2 =14.55151, sehingga 𝑠𝑥 =3.814644 

(4) Error standar 𝑠𝑒 

𝑠𝑒 = 𝑠𝑥√1 − 𝑟𝑥𝑥′ 

= 3.814644√1 −  0.8587 

= 1.433921 

(5) Fluktuasi skor 

�̅� ± 𝑍𝛼

2
(𝑠𝑒), dengan 𝑍𝛼

2
= 𝑍0,05

2

= 1,645 

⇔ �̅� ± 1,645 × 1.433921 

⇔ �̅� ± 1,645 × 1.433921 

⇔ �̅� ± 2.358799 

⇔ 30.53125 ± 2.358799 

(6) Self-esteem rendah berada pada kisaran skor terendah =  24 sampai dengan 

30.53125 ± 2.358799 = 28.17245 ≈ 28. 

(7) Self-esteem tinggi berada pada kisaran skor 30.53125 + 2.358799 =

32.89005 ≈ 33 sampai dengan skor tertinggi =  38. 
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Lampiran 5. Perolehan Skor Skala Self-Esteem 

PEROLEHAN SKOR SKALA SELF-ESTEEM 

 

No  Subjek Skor Keputusan 

1 S-17 24 Rendah 

2 S-24 24 Rendah 

3 S-10 24 Rendah 

4 S-15 26 Rendah 

5 S-21 26 Rendah 

6 S-18 27 Rendah 

7 S-22 27 Rendah  

8 S-31 27 Rendah 

9 S-6 28 Rendah 

10 S-3 28 Rendah 

11 S-30 28 Rendah 

12 S-8 29 - 

13 S-9 29 - 

14 S-2 30 - 

15 S-4 30 - 

16 S-23 30 - 

17 S-27 30 - 

18 S-12 31 - 

19 S-16 31 - 

20 S-28 31 - 

21 S-5 32 - 

22 S-25 32 - 

23 S-11 34 Tinggi 

24 S-13 34 Tinggi 

25 S-14 34 Tinggi 

26 S-26 34 Tinggi 

27 S-7 35 Tinggi 

28 S-29 35 Tinggi 

29 S-20 36 Tinggi 

30 S-32 36 Tinggi 

31 S-19 37 Tinggi 

32 S-1 38 Tinggi 
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Lampiran 7. Kisi-Kisi Soal Tes Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

KISI-KISI TES UJI COBA 

 

Sekolah  : MTs Negeri Model Brebes 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ 2 

Materi   : Statistika 

Sub Materi  : Pengolahan dan Penyajian Data 

Alokasi Waktu : 80 Menit  

 

Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 

 

2
8
5
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Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

(4) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan; 

(5) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik; 

(6) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 

Indikator Soal No. Soal 
Bentuk 

Soal 
Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

1. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi apabila diketahui data 

ukuran sepatu suatu kelas hasil survey dari 

seorang siswa. 

1a Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

 

2. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

diagram batang apabila diketahui data ukuran 

sepatu suatu kelas hasil survey dari seorang 

siswa. 

1b (2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

 

3. Siswa dapat menentukan bulan yang mengalami 

kenaikan penjualan tertinggi dari suatu diagram 

hasil penjualan telur asin di toko Bintang 

2a (1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

 

 
2
8
6
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Kejora.  

 

 

 

 

 

 

4. Siswa dapat menentukan bulan yang mengalami 

penurunan penjualan terendah dari suatu 

diagram hasil penjualan telur asin di toko 

Bintang Kejora. 

2b (1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

 

5. Siswa dapat menentukan besar persentase setiap 

data dari hasil pencatatan jenis pekerjaan 200 

orang. 

3a (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

6. Siswa dapat menentukan besar sudut setiap data 

dari hasil pencatatan jenis pekerjaan 200 orang. 

3b (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

7. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

diagram lingkaran apabila diketahui dari hasil 

pencatatan jenis pekerjaan 200 orang. 

3c (2) Menyajikan permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

8. Siswa dapat menentukan persentase petani yang 

membudidayakan udang windu dari 720 petani 

tambak di desa Maju Jaya. 

 

4a (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

9. Siswa dapat menentukan jenis ikan atau udang 4b (1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

 

2
8
7
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yang paling banyak dibudidayakan oleh petani 

tambak di desa Maju Jaya. 

relevan. 

 

10. Siswa dapat menentukan banyak masing-

masing petani yang membudidayakan setiap 

jenis ikan dan udang di desa Maju Jaya. 

4c  (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

 
2
8
8
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Lampiran 8. Soal Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

SOAL UJI COBA  

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Statistika 

Waktu   : 80 Menit 

 

 

 

1. Seorang siswa ingin mengetahui ukuran sepatu teman sekelasnya, ia 

melakukan survey saat istirahat berlangsung, berikut data yang diperoleh dari 

hasil survey ukuran sepatu siswa kelas VII excellent yang berjumlah 30 siswa. 

39 41 38 37 39 38 41 39 36 40 

38 38  39 37 36 36 39 38 38 40 

38 40 36 37 39 39 36 39 36 38 

a. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. 

b. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Tabel dibawah ini menunjukkan jenis pekerjaan dari 200 orang disuatu 

wilayah. 

No Pekerjaan Frekuensi 

1 Guru 60 

2 Nelayan 30 

3 Petani 40 

4 Pedagang 20 

5 Lain-lain 50 

Jumlah 200 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

1280 

1510 

1189 

1861 

1457 
1362 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Kerjakan semua soal dengan jujur pada lembar jawab yang tersedia. 

 

Data di samping menyatakan 

hasil penjualan telur asin di 

toko Bintang Kejora. 

a. Pada bulan apa penjualan 

mengalami kenaikan 

tertinggi? Mengapa? 

b. Pada bulan apa penjualan 

mengalami penurunan 

penjualan terendah? 

Mengapa? 

 

Penjualan Telur Asin 

B
a
n

y
a
k

 t
el

u
r 

Bulan 

a. Nyatakanlah setiap data dalam 

bentuk persentase. 

b. Hitunglah sudut pusat juring 

daerah lingkaran setiap data. 

c. Sajikanlah data tersebut dalam 

diagram lingkaran. 

 

2
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4. Data tersebut menyatakan data dari jenis ikan atau udang yang dibudidayakan 

oleh 720  petani tambak di desa Maju Jaya. 

 
 

---------------------------Selamat Mengerjakan-------------------- 

Udang Vaname

Udang Windu

Ikan Bandeng

a. Berapa persen petani yang 

membudidayakan udang windu? 

b. Jenis ikan atau udang yang 

paling banyak dibudidayakan 

oleh petani tambak di desa Maju 

Jaya? Mengapa? 

c. Berapa banyak petani yang 

membudidayakan masing-

masing ikan dan udang?  

∟ 
 70° 
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Lampiran 9. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematis 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

No 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Keterangan 
Skor 

Maks 
Keterangan 

1a Menyajikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

Tabel Ukuran sepatu kelas 𝑉𝐼𝐼 𝐸𝑥𝑐𝑒  𝑒𝑛𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Ukuran 

sepatu 

Frekuensi 

(𝑓) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

6 

3 

8 

8 

3 

2 

Jumlah (𝑁) 30 

4 1: Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

 

2
9
1
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diagram, dan grafik dengan tepat dan 

disertai identitas. 

1b Menyajikan/  

menginterpretasikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

 4 1 : Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat dan 

disertai identitas. 

2a Menulis pernyataan, 

alasan, atau 

Bulan yang mengalami kenaikan penjualan 

tertinggi adalah bulan April.  

4 1: Siswa tidak dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36 37 38 39 40 41

Ukuran Sepatu Kelas VII 

Excellent 

Ukuran sepatu 

F
re

k
u

en
si

 

 

2
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penjelasan yang 

relevan. 

Karena penjualan bulan april sebanyak 1861buah 

dan penjualan bulan sebelumnya sebanyak 1189, 

sehingga  

1861 − 1189 = 672. 

yang relevan. 

2: Siswa menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum 

relevan. 

3: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

tapi belum tepat. 

4: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan tepat. 

2b Menulis pernyataan, 

alasan, atau 

penjelasan yang 

relevan. 

Bulan yang mengalami penurunan penjualan 

terendah adalah bulan Mei. 

Karena penjualan bulan mei sebanyak 1457 buah 

dan penjualan bulan sebelumnya sebanyak 1861, 

sehingga  

1457 − 1861 = −404. 

4 1: Siswa tidak dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan. 

2: Siswa menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum 

relevan. 

3: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

tapi belum tepat. 

 

2
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4: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan tepat. 

3a Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

% Guru=
𝑓

𝑁
× 100% =

60

200
× 100% = 30% 

% Nelayan =
𝑓

𝑁
× 100% =

30

200
× 100% = 15% 

% Petani =
𝑓

𝑁
× 100% =

40

200
× 100% = 20% 

%Pedagang =
𝑓

𝑁
× 100% =

20

200
× 100% = 10% 

% Lain-lain =
𝑓

𝑁
× 100% =

50

200
× 100% = 25% 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 
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matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

3b Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

Guru =
𝑓

𝑁
× 360° =

60

200
× 360° = 108° 

Nelayan =
𝑓

𝑁
× 360° =

30

200
× 360° = 54° 

Petani =
𝑓

𝑁
× 360° =

40

200
× 360° = 72° 

Pedagang =
𝑓

𝑁
× 360° =

20

200
× 360° = 36° 

Lain-lain =
𝑓

𝑁
× 360° =

 0

200
× 360° = 54° 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 
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4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

3c Menyajikan/  

menginterpretasikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

 

 

  

  

4 1 : Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat dan 

25% 
30% 

15% 
20% 

10% 
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disertai identitas. 

4a Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

Banyak petani yang membudidayakan udang 

windu adalah sebagai berikut. 

Besar sudut = 70°  

% udang windu =
70°

360°
× 100% = 19%  

Jadi persentase petani tambak yang 

membudidayakan udang windu sebanyak 19%.  

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 
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atau simbol matematika dengan 

tepat. 

4b Menulis pernyataan, 

alasan, atau 

penjelasan yang 

relevan. 

Jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah 

ikan bandeng (karena memiliki luas daerah 

lingkaran paling besar).  

 

4 1: Siswa tidak dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan. 

2: Siswa menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum 

relevan. 

3: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

tapi belum tepat. 

4: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan tepat. 

4c Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

Besar juring untuk daerah lingkaran ikan bandeng 

adalah = 360° − (90° − 70°) = 200°. 

𝑓 ikan bandeng =
200°

360°
× 720 = 400 

𝑓 udang windu=
70°

360°
× 720 = 140 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 
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simbol matematika. 𝑓 udang vanname=
90°

360°
× 720 = 180 

Jadi banyaknya petani yang membudidayakan 

ikan bandeng ada 400 petani, udang windu 140 

petani dan udang vanname 180 petani. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

 

  

 

2
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Lampiran 10. Analisis Hasil Uji Coba Soal 

ANALISIS HASIL UJI COBA 

No Kode Siswa 
Soal 

Total 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

1 U-27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

2 U-26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 U-07 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

4 U-11 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 37 

5 U-29 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 36 

6 U-12 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 36 

7 U-18 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 36 

8 U-30 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 35 

9 U-13 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 35 

10 U-14 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 35 

11 U-16 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 35 

12 U-09 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 35 

13 U-15 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 35 

14 U-23 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 35 

15 U-25 4 4 2 1 4 4 4 4 3 4 34 

16 U-10 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 32 

17 U-21 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 31 

18 U-22 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 30 

19 U-24 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 30 

20 U-20 3 3 2 1 3 4 3 4 3 4 30 

21 U-02 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 29 

22 U-19 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 29 

23 U-28 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

 
3
0
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24 U-07 3 3 2 1 4 4 3 4 3 1 28 

25 U-01 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 28 

26 U-03 4 3 2 1 4 3 2 2 3 3 27 

27 U-04 4 4 2 1 3 2 3 2 3 2 26 

28 U-06 3 3 2 2 3 3 2 1 2 4 25 

29 U-05 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 20 

30 U-08 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 20 

validitas 0,661 0,772 0,755 0,668 0,745 0,764 0,820 0,829 0,354 0,680 

VALIDITAS 
r tabel 0,367          

kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid 
tidak 

valid 
valid 

 𝑖
2 0,21 0,578 0,65 0,832 0,312 0,383 0,555 0,706 0,528 0,715 

RELIABILI

TAS 
 𝑡

2 26,45          

reliabilitas 0,82          

kriteria  reliabel          

𝑆𝐴 60 59 44 37 59 59 58 60 47 60 
TINGKAT 

KESUKAR

AN 

𝑆𝐵 51 44 31 24 48 46 42 42 41 44 

tingkat kesukaran 0,925 0,858 0,625 0,508 0,891 0,875 0,833 0,85 0,733 0,867 

kriteria mudah mudah sedang sedang mudah mudah mudah mudah mudah mudah 

𝑋 ̅̅ ̅ 4 4 3,5 3,125 4 3,875 3,875 4 3 4 

DAYA 

PEMBEDA 

𝑋2̅̅ ̅ 3,75 3,25 2,25 1,875 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 3,75 

𝑋 
2 0 0 2 4,875 0 0,875 0,875 0 6 0 

𝑋2
2 1,875 1,5 1,5 2,875 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 1,875 

daya pembeda 3,416 4,582 5 3,36 4,583 3,034 3,304 4,582 0,552 3,415 

kriteria 

 

 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 
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Lampiran 11. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1a 

Perhitungan Validitas Butir Soal 1a 

 

Rumus:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√*𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2+*𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara variabel 𝑥 dan variabel 𝑦 

𝑁 : Banyaknya peserta tes 

∑𝑥 : jumlah skor item 

∑𝑦 : jumlah skor total 

∑𝑥2 : jumlah kuadrat skor item 

∑𝑦2 : jumlah kuadrat skor total 

∑𝑥𝑦 : jumlah perkalian skor item dan skor total 

 

Kriteria: 

Jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka item tersebut valid. 

Perhitungan: 

Berikut contoh perhitungan validitas pada butir soal nomor 1a, untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

No 
Kode 

Siswa 
𝒙𝟏𝒂 𝒚 𝒙𝟏. 𝒚 𝒙𝟏𝒂

𝟐  𝒚𝟐 

1 U-27 4 40 160 16 1600 

2 U-26 4 40 160 16 1600 

3 U-07 4 39 156 16 1521 

4 U-11 4 37 148 16 1369 

5 U-29 4 36 144 16 1296 

6 U-12 4 36 144 16 1296 

7 U-18 4 36 144 16 1296 

8 U-30 4 35 140 16 1225 

9 U-13 4 35 140 16 1225 

10 U-14 4 35 140 16 1225 

11 U-16 4 35 140 16 1225 

12 U-09 4 35 140 16 1225 

13 U-15 4 35 140 16 1225 

14 U-23 4 35 140 16 1225 

15 U-25 4 34 136 16 1156 

16 U-10 4 32 128 16 1024 

17 U-21 3 31 93 9 961 
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18 U-22 4 30 120 16 900 

19 U-24 4 30 120 16 900 

20 U-20 3 30 90 9 900 

21 U-02 3 29 87 9 841 

22 U-19 3 29 87 9 841 

23 U-28 3 28 84 9 784 

24 U-07 3 28 84 9 784 

25 U-01 4 28 112 16 784 

26 U-03 4 27 108 16 729 

27 U-04 4 26 104 16 676 

28 U-06 3 25 75 9 625 

29 U-05 3 20 60 9 400 

30 U-08 3 20 60 9 400 

𝚺 111 956 3584 417 31258 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√*𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2+*𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 

=
(30 × 3584) − (111 × 956)

√*(30 × 417) − 1112+*(30 × 31258) − 9562+
 

= 0,661 

Dengan taraf signifikan 5% dan 𝑛 = 30 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,367. 
Karena  𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 1a valid. 

 

  



304 

 

 

 

Lampiran 12. Reliabilitas Instumen Uji Coba 

Perhitungan Reliabilitas Instrumen Tes Uji Coba 

 

Rumus:  

𝑟  = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝑖
2

 𝑡2
] 

Dengan rumus varians ,  2 =
∑𝑋2−

(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

𝑟   : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya butir soal 

∑ 𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

 𝑡
2 : varians total 

𝑋 : skor tiap butir soal 

𝑌 : jumlah peserta tes 

Kriteria: 

Jika 𝑟  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tes yang diuji cobakan reliabel. 

Perhitungan: 

a. Varians tiap butir soal 

 

  𝑎
2 =

∑𝑋 𝑎
2 −

(∑𝑋 𝑎)
2

𝑁
𝑁

=
417 −

12321
30

30
= 0,21 

  𝑏
2 =

∑𝑋 𝑏
2 −

(∑𝑋 𝑏)
2

𝑁
𝑁

=
371 −

10609
30

30
= 0,5789 

 2𝑎
2 =

∑𝑋2𝑎
2 −

(∑𝑋2𝑎)
2

𝑁
𝑁

=
207 −

5625
30

30
= 0,65 

 2𝑏
2 =

∑𝑋2𝑏
2 −

(∑𝑋2𝑏)
2

𝑁
𝑁

=
149 −

3721
30

30
= 0,832 

 3𝑎
2 =

∑𝑋3𝑎
2 −

(∑𝑋3𝑎)
2

𝑁
𝑁

=
391 −

11449
30

30
= 0,312 

 3𝑏
2 =

∑𝑋3𝑏
2 −

(∑𝑋3𝑏)
2

𝑁
𝑁

=
379 −

11025
30

30
= 0,383 

 3𝑐
2 =

∑𝑋3𝑐
2 −

(∑𝑋3𝑐)
2

𝑁
𝑁

=
350 −

10000
30

30
= 0,556 
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 4𝑎
2 =

∑𝑋4𝑎
2 −

(∑𝑋4𝑎)
2

𝑁
𝑁

=
368 −

10404
30

30
= 0,707 

 4𝑏
2 =

∑𝑋4𝑏
2 −

(∑𝑋4𝑏)
2

𝑁
𝑁

=
274 −

7744
30

30
= 0,529 

 4𝑐
2 =

∑𝑋4𝑐
2 −

(∑𝑋4𝑐)
2

𝑁
𝑁

=
382 −

10816
30

30
= 0,529 

b. Varians Total 

 

 𝑡
2 =

∑𝑌2 −
(∑𝑌)2

𝑁
𝑁

=
31258 −

913936
30

30
= 26,44889 

c. Reliabilitas 

 

𝑟  = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝑖
2

 𝑡2
] = [

10

(10 − 1)
] [1 −

5,473

26,449
] = 0,8204 

 

Karena 𝑟  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka butir soal reliabel. 
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Lampiran 13. Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Nomor 1a 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 1a 

 

 

Rumus:  

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

 

Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran 

SA : jumlah skor kelompok atas 

SB : jumlah skor kelompok bawah 

n : jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah 

maks : skor maksimal soal yang bersangkutan 

 

Kriteria: 

TK Tingkat Kesukaran 

0,00 < 𝑇𝐾 ≤  0,30 Sukar 

0,30 < 𝑇𝐾 ≤  0,70 Sedang 

0,70 < 𝑇𝐾 ≤  1,00 Mudah 

 

Perhitungan: 

a. Tingkat kesukaran butir soal nomor 1a 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
60 + 51

30 × 4
=
112

120
= 0,925 

b. Tingkat kesukaran butir soal nomor 1b 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
59 + 44

30 × 4
=
103

120
= 0,858 

c. Tingkat kesukaran butir soal nomor 2a 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
44 + 31

30 × 4
=

75

120
= 0,625 
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d. Tingkat kesukaran butir soal nomor 2b 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
37 + 24

30 × 4
=

61

120
= 0,508 

e. Tingkat kesukaran butir soal nomor 3a 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
59 + 48

30 × 4
=
107

120
= 0,892 

f. Tingkat kesukaran butir soal nomor 3b 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
59 + 46

30 × 4
=
105

120
= 0,875 

g. Tingkat kesukaran butir soal nomor 3c 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
58 + 42

30 × 4
=
100

120
= 0,833 

h. Tingkat kesukaran butir soal nomor 4a 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
60 + 42

30 × 4
=
102

120
= 0,85 

i. Tingkat kesukaran butir soal nomor 4b 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
47 + 41

30 × 4
=

89

120
= 0,733 

j. Tingkat kesukaran butir soal nomor 4c 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠

=
60 + 44

30 × 4
=
104

120
= 0,867 
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Lampiran 14. Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1a 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal 1a 

 

Rumus:  

𝑡 =
(𝑋 ̅̅ ̅ − 𝑋2̅̅ ̅)

√
∑𝑋 

2 +∑𝑋2
2

𝑛(𝑛 − 1)

 

Keterangan: 

𝑋 ̅̅ ̅ : rata-rata kelompok atas 

𝑋2̅̅ ̅ : rata-rata kelompok bawah 

𝑋 
2 : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

𝑋2
2 : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

n : 27% × N (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah) 

 

Kriteria: 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka daya pembeda tersebut signifikan. 

Perhitungan: 

𝑡 =
(𝑋 ̅̅ ̅ − 𝑋2̅̅ ̅)

√
∑𝑋 

2 +∑𝑋2
2

𝑛(𝑛 − 1)

 

=
(4 − 3,375)

√
0 + 1,875
8(8 − 1)

 

= 3,415 

Dengan taraf signifikan 5% dan 𝑑𝑓 = (8 + 1) + (8 − 1) = 16 diperoleh 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,76. 

Karena  𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 1a mempunyai daya pembeda 

yang signifikan. 
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Lampiran 15. Rekap Analisi Butir Soal Uji Coba 

REKAP ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

Butir 

Soal 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Reliabilitas Keterangan 

1a Valid Mudah Signifikan  0,82 Digunakan  

1b Valid Mudah Signifikan Digunakan 

2a Valid Sedang Signifikan Digunakan 

2b Valid Sedang Signifikan Digunakan 

3a Valid Mudah Signifikan Digunakan 

3b Valid Mudah Signifikan Digunakan 

3c Valid Mudah Signifikan Digunakan 

4a Valid Mudah Signifikan Digunakan 

4b 
Tidak  

valid 
Mudah 

Tidak 

signifikan 

Tidak 

digunakan 

4c Valid Mudah Signifikan Digunakan 
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Lampiran 16. Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

KISI-KISI  

 

Sekolah  : MTs Negeri Model Brebes 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ 2 

Materi   : Statistika 

Sub Materi  : Pengolahan dan Penyajian Data 

Alokasi Waktu : 72 Menit  

 

Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 

 

3
1
0
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Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

(1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang relevan; 

(2) Menyajikan/  menginterpretasikan permasalahan terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik; 

(3) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 

Indikator Soal No. Soal 
Bentuk 

Soal 
Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

1. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi apabila diketahui data 

ukuran sepatu suatu kelas hasil survey dari 

seorang siswa. 

1a Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Menyajikan/  menginterpretasikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

 

2. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

diagram batang apabila diketahui data ukuran 

sepatu suatu kelas hasil survey dari seorang 

siswa. 

1b (2) Menyajikan/  menginterpretasikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

 

3. Siswa dapat menentukan bulan yang mengalami 

kenaikan penjualan tertinggi dari suatu diagram 

hasil penjualan telur asin di toko Bintang 

2a (1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

 

 

3
1
1
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Kejora.  

 

 

 

 

 

 

4. Siswa dapat menentukan bulan yang mengalami 

penurunan penjualan terendah dari suatu 

diagram hasil penjualan telur asin di toko 

Bintang Kejora. 

2b (1) Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

 

5. Siswa dapat menentukan besar persentase setiap 

data dari hasil pencatatan jenis pekerjaan 200 

orang. 

3a (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

6. Siswa dapat menentukan besar sudut setiap data 

dari hasil pencatatan jenis pekerjaan 200 orang. 

3b (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

7. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk 

diagram lingkaran apabila diketahui dari hasil 

pencatatan jenis pekerjaan 200 orang. 

3c (2) Menyajikan/  menginterpretasikan permasalahan 

terkait gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

8. Siswa dapat menentukan persentase petani yang 

membudidayakan udang windu dari 720 petani 

tambak di desa Maju Jaya. 

 

4a (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

9. Siswa dapat menentukan banyak masing- 4b (3) Mengekspresikan konsep matematika dengan 

 

3
1
2
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masing petani yang membudidayakan setiap 

jenis ikan dan udang di desa Maju Jaya. 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

 

 
3
1
3
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Lampiran 17. Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

SOAL TES  

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Statistika 

Waktu   : 72 Menit 

 

 

 

 

 

1. Seorang siswa ingin mengetahui ukuran sepatu teman sekelasnya, ia 

melakukan survey saat istirahat berlangsung, berikut data yang diperoleh dari 

hasil survey ukuran sepatu siswa kelas VII excellent yang berjumlah 30 siswa. 

39 41 38 37 39 38 41 39 36 40 

39 38  39 37 36 36 39 38 38 40 

38 40 36 37 39 39 36 39 36 38 

a. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. 

b. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. 

 

2.  
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1861 

1457 1362 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Kerjakan semua soal dengan jujur pada lembar jawab yang tersedia. 

 

Data di samping menyatakan hasil 

penjualan telur asin di toko Bintang 

Kejora. 

a. Pada bulan apa penjualan 

mengalami kenaikan tertinggi? 

Mengapa? 

b. Pada bulan apa penjualan 

mengalami penurunan penjualan 

terendah? Mengapa? 

 

Penjualan Telur Asin 

B
a
n

y
a
k

 t
el

u
r 

Bulan 
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3. Tabel dibawah ini menunjukkan jenis pekerjaan dari 200 orang disuatu 

wilayah. 

No Pekerjaan Frekuensi 

1 Guru 60 

2 Nelayan 30 

3 Petani 40 

4 Pedagang 20 

5 Lain-lain 50 

Jumlah 200 

 

4. Data tersebut menyatakan data dari jenis ikan atau udang yang dibudidayakan 

oleh 720  petani tambak di desa Maju Jaya. 

 
 

---------------------------Selamat Mengerjakan-------------------- 

Udang Vaname

Udang Windu

Ikan Bandeng

a. Berapa persen petani yang 

membudidayakan udang windu?  

b. Berapa banyak petani yang 

membudidayakan masing-

masing ikan dan udang?  

∟ 
 

a. Nyatakanlah setiap data dalam bentuk 

persentase. 

b. Hitunglah sudut pusat juring daerah 

lingkaran setiap data. 

c. Sajikanlah data tersebut dalam diagram 

lingkaran. 

 

70° 
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Lampiran 18. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

No 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Keterangan 
Skor 

Maks 
Keterangan 

1a Menyajikan/  

menginterpretasikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

Tabel Ukuran sepatu kelas 𝑉𝐼𝐼 𝐸𝑥𝑐𝑒  𝑒𝑛𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Ukuran 

sepatu 

Frekuensi 

(𝑓) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

6 

3 

8 

8 

3 

2 

Jumlah (𝑁) 30 

4 1: Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

 

3
1
6
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diagram, dan grafik dengan tepat dan 

disertai identitas. 

1b Menyajikan/  

menginterpretasikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

 4 1 : Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat dan 

disertai identitas. 

2a Menulis pernyataan, 

alasan, atau 

Bulan yang mengalami kenaikan penjualan 

tertinggi adalah bulan April.  

4 1: Siswa tidak dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36 37 38 39 40 41

Ukuran Sepatu Kelas VII 

Excellent 

Ukuran sepatu 

F
re

k
u

en
si

 

 

3
1
7
 



318 

 

 

 

penjelasan yang 

relevan. 

Karena penjualan bulan april sebanyak 1861buah 

dan penjualan bulan sebelumnya sebanyak 1189, 

sehingga  

1861 − 1189 = 672. 

yang relevan. 

2: Siswa menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum 

relevan. 

3: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

tapi belum tepat. 

4: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan tepat. 

2b Menulis pernyataan, 

alasan, atau 

penjelasan yang 

relevan. 

Bulan yang mengalami penurunan penjualan 

terendah adalah bulan Mei. 

Karena penjualan bulan mei sebanyak 1457 buah 

dan penjualan bulan sebelumnya sebanyak 1861, 

sehingga  

1457 − 1861 = −404. 

4 1: Siswa tidak dapat menuliskan 

pernyataan, alasan, atau penjelasan 

yang relevan. 

2: Siswa menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan namun belum 

relevan. 

3: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

tapi belum tepat. 

 

3
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4: Siswa dapat menuliskan pernyataan, 

alasan, atau penjelasan yang relevan 

dengan tepat. 

3a Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

% Guru=
𝑓

𝑁
× 100% =

60

200
× 100% = 30% 

% Nelayan =
𝑓

𝑁
× 100% =

30

200
× 100% = 15% 

% Petani =
𝑓

𝑁
× 100% =

40

200
× 100% = 20% 

%Pedagang =
𝑓

𝑁
× 100% =

20

200
× 100% = 10% 

% Lain-lain =
𝑓

𝑁
× 100% =

50

200
× 100% = 25% 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

 

3
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matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

3b Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

Guru =
𝑓

𝑁
× 360° =

60

200
× 360° = 108° 

Nelayan =
𝑓

𝑁
× 360° =

30

200
× 360° = 54° 

Petani =
𝑓

𝑁
× 360° =

40

200
× 360° = 72° 

Pedagang =
𝑓

𝑁
× 360° =

20

200
× 360° = 36° 

Lain-lain =
𝑓

𝑁
× 360° =

 0

200
× 360° = 54° 

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

 

3
2
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4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

3c Menyajikan/  

menginterpretasikan 

permasalahan 

terkait gambar, 

tabel, diagram, dan 

grafik. 

 

 

  

  

4 1 : Siswa tidak dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik. 

2: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik namun belum 

tepat. 

3: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat 

tapi tidak disertai identitas. 

4: Siswa dapat menyajikan 

permasalahan terkait gambar, tabel, 

diagram, dan grafik dengan tepat dan 

25% 
30% 

15% 
20% 

10% 
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disertai identitas. 

4a Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

Banyak petani yang membudidayakan udang 

windu adalah sebagai berikut. 

Besar sudut = 70°  

% udang windu =
70°

360°
× 100% = 19%  

Jadi persentase petani tambak yang 

membudidayakan udang windu sebanyak 19%.  

 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

 

3
2
2
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atau simbol matematika dengan 

tepat. 

4b Mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

Besar juring untuk daerah lingkaran ikan bandeng 

adalah = 360° − (90° − 70°) = 200°. 

𝑓 ikan bandeng =
200°

360°
× 720 = 400 

𝑓 udang windu=
70°

360°
× 720 = 140 

𝑓 udang vanname=
90°

360°
× 720 = 180 

Jadi banyaknya petani yang membudidayakan 

ikan bandeng ada 400 petani, udang windu 140 

petani dan udang vanname 180 petani. 

4 1: Siswa tidak dapat mengekspresikan 

konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

2: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika tapi belum 

tepat (banyak kesalahan). 

3: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.namun 

belum tepat (sedikit kesalahan). 

4: Siswa dapat mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan 

 

3
2
3
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peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika dengan 

tepat. 

 

3
2
4
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Lampiran 19. Nilai Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

NILAI TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

No Kode Siswa Nilai 

1 S-1 100 

2 S-2 97 

3 S-3 86 

4 S-4 89 

5 S-5 92 

6 S-6 89 

7 S-7 94 

8 S-8 100 

9 S-9 95 

10 S-10 75 

11 S-11 89 

12 S-12 97 

13 S-13 84 

14 S-14 97 

15 S-15 83 

16 S-16 97 

17 S-17 86 

18 S-18 81 

19 S-19 94 

20 S-20 89 

21 S-21 75 

22 S-22 89 

23 S-23 89 

24 S-24 86 

25 S-25 94 

26 S-26 100 

27 S-27 94 

28 S-28 92 

29 S-29 94 

30 S-30 89 

31 S-31 70 

32 S-32 97 

Ketuntasan 90,6 % 
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Lampiran 20. Uji Normalitas  

UJI NORMALITAS NILAI TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

Hipotesis: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima apabila nilai sig. > 0,05. 

Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 90.0938 

Std. Deviation 7.46760 

Most Extreme Differences Absolute .161 

Positive .092 

Negative -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .908 

Asymp. Sig. (2-tailed) .382 

a. Test distribution is Normal.  

 

  

 

Karena sig = 0,382 > 0,05 maka 𝐻0 diterima, artinya data nilai tes kemampuan 

komunikasi matematis kelas penelitian (VII Excellent) berdistribusi normal. 

  

3
2
4
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Lampiran 21. Uji Hipotesis 

UJI KETUTASAN KLASIKAL 

 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝜋 ≥ 0.85 (persentase ketuntasan klasikal hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning lebih dari atau sama dengan 85%) 

𝐻 : 𝜋 < 0.85 (persentase ketuntasan klasikal hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan model 

discovery learning kurang dari 85%) 

Uji Statistik: 

Uji proporsi dengan ∝= 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0
(1 − 𝜋0)

𝑛

 

Keterangan: 

𝑧 : nilai 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : jumlah siswa keseluruhan 

𝜋0 : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 apabila 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑧0,5−𝛼 

Perhitungan: 

𝑥 = 29 

𝑛 = 32 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0
(1 − 𝜋0)

𝑛

=

29
32 − 0,85

√0,85
(1 − 0,85)

32

= 0,89 
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Dengan ∝= 5% diperoleh 𝑧0,45 = 1,64 sehingga −𝑧0,45 = −1,64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑧0,5−𝛼, maka 𝐻0 diterima berarti persentase ketuntasan hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan model discovery learning mencapai ketuntasan klasikal. 

 

 

  

−1,64 0,89 

Daerah Penerimaan 𝐻0 
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Lampiran 22. Pemilihan Subjek Penelitian 

PEMILIHAN SUBJEK PENELITIAN 

 

No  Subjek Skor Keputusan 

1 S-17 24 Rendah 

2 S-24 24 Rendah 

3 S-10 24 Rendah 

4 S-15 26 Rendah 

5 S-21 26 Rendah 

6 S-18 27 Rendah 

7 S-22 27 Rendah  

8 S-31 27 Rendah 

9 S-06 28 Rendah 

10 S-03 28 Rendah 

11 S-30 28 Rendah 

12 S-08 29 -  

13 S-09 29 - 

14 S-02 30 - 

15 S-04 30 - 

16 S-23 30 - 

17 S-27 30 - 

18 S-12 31 - 

19 S-16 31 - 

20 S-28 31 - 

21 S-05 32 - 

22 S-25 32 - 

23 S-11 34 Tinggi 

24 S-13 34 Tinggi 

25 S-14 34 Tinggi 

26 S-26 34 Tinggi 

27 S-07 35 Tinggi 

28 S-29 35 Tinggi 

29 S-20 36 Tinggi 

30 S-32 36 Tinggi 

31 S-19 37 Tinggi 

32 S-01 38 Tinggi 
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Lampiran 23. Hasil Pengisian Skala Subjek 

S-01 
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S-03 
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S-14 
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S-17 
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S-21 
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S-32 
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Lampiran 24. Hasil Pekerjaan Tes Subjek 

S-01 
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S-03 
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S-14 
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344 

 

 

 

 

  



345 

 

 

 

S-17 
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S-21 
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S-32 
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Lampiran 25. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Sekolah : MTs Negeri Model Brebes 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ 2 

No. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Butir 

1.  Menulis pernyataan, alasan, atau penjelasan yang 

relevan. 

1,2,3 

2.  Kemampuan menyajikan permasalahan terkait gambar, 

tabel, diagram, dan grafik. 

4,5,6 

3.  Kemampuan mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika. 

6,7,8 
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Lampiran 26. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan Wawancara  

Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibuat agar dapat menjawab 

pertayaan rumusan masalah mengenai kemampuan komunikasi matematis 

siswa berdasarkan self-esteem rendah dan tinggi.  

B. Alat Bantu 

Alat bantu yang digunakan dalam wawancara: 

1. Hasil tes siswa. 

2. Alat perekam suara. 

C. Jenis Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan wawancara wawancara terbimbing. 

Wawancara terbimbing adalah wawancara yang topiknya telah direncanakan 

dalam bagan secara garis besar, kemudian peneliti mengembangkan pertanyaan 

selama wawancara berdasarkan topik yang ditentukan. Wawancara dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Wawancara dilakukan secara 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑒, yakni terjadi kontak langsung 

antara peneliti dan informan. 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan informan. 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama. 

4. Apabila subjek penelitian mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, 

siswa dapat diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa 

menghilangkan inti persoalan. 
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D. Pelaksanaan Wawancara 

Pertanyaan yang digunakan pada saat wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Apa kamu memahami maksud pertanyaan pada soal? 

2. Jelaskan pernyataan, alasan, atau penjelasan yang kamu buat! 

3. Apakah kamu merasa kesulitan untuk menuliskan pernyataan, alasan, atau 

penjelasan tersebut? Jelaskan. 

4. Apa kamu memahami maksud pertanyaan pada soal? 

5. Coba jelaskan mengenai gambar, tabel, diagram, dan grafik yang kamu 

buat! 

6. Apakah kamu merasa kesulitan untuk membuat gambar, tabel, diagram, 

dan grafik yang relevan dengan soal? Jika iya, mengapa? Jika tidak, 

bagaimana cara kamu membuat gambar, tabel, diagram, dan grafik yang 

relevan dengan soal? 

7. Apa kamu memahami maksud pertanyaan pada soal? 

8. Coba jelaskan makna simbol-simbol yang kamu tuliskan dalam lembar 

jawab! 

9. Apakah kamu merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-istilah/ simbol-

simbol matematika dalam pengerjaan soal? 
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Lampiran 27. Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-01 

P : Assalamu’alaikum wr wb, ibu mau minta waktu sebentar ya dek untuk 

wawancara mengenai jawabanmu saat tes kemampuan komunikasi 

matematis kemarin. 

S-01 : Wa’alaikum salam wr wb. Oh iya bu. 

P : Dimulai dari nomor 2 ya. 

S-01 : Iya bu. 

P : Amel sekarang lihat nomor 2a. Apakah kamu paham dengan apa yang 

ditayakan dalam soal ini? 

S-01 : Paham. 

P : Yang ditanyakan apa dek? 

S-01 : Bulan yang mengalami kenaikan tertinggi. 

P : Coba sekarang dilihat jawabannya! Jelaskan jawabanmu dan alasannya! 

S-01 : Jawabannya bulan April, Karena pada bulan april lonjakannya paling tinggi 

mencapai 672 butir. 

P : Tahunya 672 butir darimana dek? 

S-01 : Dari selisih penjualan bulan april ke maret bu. 

P : Selisih penjualan bulan april dan bulan maret? 

S-01 : Iya bu. 

P : Kalau nomor 2b, apakah kamu paham dengan apa yang ditanyakan dalam 

soal tersebut? 

S-01 : Paham bu. 

P : Apa yang ditanyakan dek? 

S-01 : Bulan yang mengalami penurunan paling banyak, eh penurunan penjualan 

paling banyak bu (sambil tersenyum). 

P : Oke, kalau begitu jelaskan jawabanmu beserta alasan/ pernyataan yang 

kamu tulis disini (sambil menunjuk lembar jawab siswa). 

S-01 : Pada bulan mei, karena mengalami lonjakan penurunan paling banyak 
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yaitu 404 butir. 

P : 404 butir diperoleh darimana? 

S-01 : Jumlah telur yang terjual dibulan april dikurangi jumlah telur yang terjual 

dibulan april. 

P :Selanjutnya, apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-01 : Data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu mengerjakan. 

S-01 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom nilai dan 

frekuensi. Setelah itu, saya menghitung setiap frekuensi dari nilainya 

kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya terakhir memberi judul 

tabelnya bu. (sambil menunjuk jawaban)  

P : Sekarang lihat 1b, perintah soalnya bagaimana dek? 

S-01 : Menyajikan data dalam bentu diagram batang. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram 

batang pada nomer 1b (sambil menunjuk jawaban) 

S-01 : Pertama karena data yang diketahui belum berbentuk tabel distribusi 

frekuensi, saya membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian untuk 

membuat diagram batang saya membuat sumbu vertikal dan horizontalnya 

dulu. (sambil berfikir) 

P : Terus setelah itu. 

S-01 : Oh iya, memberi keterangan sumbu vertikal dan horizontal. 

P : Keterangannya apa? 

S-01 : Sumbu vertikal menandakan frekuensi dan sumbu horizontal menandakan 

nomor sepatu. Nah setelah itu, membuat bentuk batangnya bu. 

P : Membuat bentuk batangnya bagaimana caranya? 

S-01 : Begini bu, dilihat dari nomor sepatu 36 itu ada 6 orang yang memakainya. 

P : Oh berarti dilihat dari frekuensinya ya dek? 

S-01 : Iya bu, hehe. 

P : Setelah membuat bentuk batang apakah masih ada lagi dek? 

S-01 : Ada bu, memberikan identitas untuk diagram batangnya (menunjuk tulisan 

“UKURAN SEPATU SISWA KELAS VII EXCELLENT” pada jawaban). 
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P : Sekarang nomer 3c dek. Apa perintah soalnya? 

S-01 : Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 

P : Caranya bagaimana? 

S-01 : Caranya membuat lingkaran terlebih dahulu. Terus dibuat setiap bagiannya. 

P : Cara membuat bagiannya ini bagaimana dek. 

S-01 : Hmm, digaris pakai busur.  

P : Iya, cara membuat garis pakai busurnya bagaimana. 

S-01 : Membuat garis sembarang terlebih dahulu. Kemudian diukur sesuai dengan 

besar sudut perbagiannya bu. Nelayan 54°, pedagang 36°, lain-lain 90°, 

guru 108° dan terakhir petani 72° sehingga jumlah keseluruhan ada 360°. 

P : Setelah itu ada langkah apalagi? 

S-01 : Terakhir memberi identitas pada diagram lingkaran bu. 

P : Berupa apa dek? 

S-01 : Ini bu setiap bagian data dalam diagram lingkaran diberi keterangan 

misalnya nelayan sudutnya 54° atau persentasenya 15%. Terus diagram 

lingkarannya diberi judul diagram jenis pekerjaan 200 orang. 

P : Sekarang lihat nomor 3a dek, nomor 3a disuruh mencari apa? 

S-01 : Disuruh menyatakan data dalam bentuk persentase. 

P : Ini rumusnya apa dek. 

S-01 : Persentase sama dengan f per N kali 100 persen. (sambil menunjuk 

jawaban) 

P : Jelaskan simbol-simbolnya dek. 

S-01 : Persen itu Persentase data, 𝑓 itu frekuensi data dan N itu jumlah data 

keseluruhan. 

P : Nah sekarang, jelaskan bagaimana cara kamu mencari persentase guru. 

S-01 : Jumlah guru ada 60 per jumlah data keseluruhan ada 200 kali 100 persen 

hasilnya 30%. 

P : Data yang lainnya bagaimana? 

S-01 : Caranya sama. 

P : Oke. Sekarang nomor 3b dek. Apa yang ditanyakan. 

S-01 : Menghitung sudut pusat juring masing-masing data. 
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P : Rumusnya apa dek? 

S-01 : Sudut pusat juring sama dengan 𝑓 per N kali 360°. 

P : Jelaskan makna simbol-simbol yang kamu tuliskan dek. 

S-01 : 𝑓 itu frekuensi atau jumlah data dan N itu jumlah data keseluruhan. 

P : Nah sekarang, jelaskan bagaimana kamu bisa memperoleh jawaban 

tersebut? 

S-01 : Sudut pusat juring untuk guru yaitu jumlah guru 60 per jumlah data 

keseluruhan kali 360 derajat hasilnya 108 derajat. 

P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-01 : Caranya sama bu. 

P :  Sekarang nomer 4 dek, nomer 4a dulu. Kenapa kamu menuliskan dua 

rumus disini? (sambil menunjuk lembar jawab siswa) 

S-01 : Karena ditanyakan berapa persen petani yang membudidayakan udang 

windu. Persentase data bisa diperoleh dari 𝑓 per N kali 100 persen atau 

besar sudut juring data per 360 derajat kali 100 persen. 

P : Nah kenapa kamu pake rumus yang besar sudut juring data per 360 derajat 

kali 100 persen bukan 𝑓 per N kali 100 persen (menunjuk rumus pada 

lembar jawab soal) 

S-01 : Karena data yang diketahui dalam bentuk derajat. 

P : Coba jelaskan jawabanmu. 

S-01 : Persentase udang windu sama dengan besar sudut udang windu yaitu 70 

derajat dibagi 360 derajat kali 100 persen sama dengan 19 persen. 

P : Sekarang jelaskan yang 4b. 

S-01 : 4b rumusnya 𝑓 sama dengan besar sudut per jumlah sudut kali N. Artinya 

frekuensi data sama dengan besar sudut data per jumlah sudut kali jumlah 

data keseluruhan. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-01 : Frekuensi petani yang membudidayakan udang vanname sama dengan 

besar sudutnya 90 derajat per 360 derajat kali 720 sama dengan 180 petani 

dan frekuensi petani yang membudidayakan udang windu sama dengan 70 

derajat per 360 derajat kali 720 sama dengan 140 petani. Untuk ikan 
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bandeng karena sudutnya belum diketahui dicari terlebih dahulu. 

P : Bagaimana caranya? 

S-01 : Sudut udang vanamme 90 derajat dan sudut Udang windu 70 derajat  

dijumlahkan yaitu 160 derajat kemudian 360 derajat dikurangi dengan 160 

derajat hasilnya 200 derajat. Frekuensinya sama dengan 200 derajat per 360 

derajat kali 720 sama dengan 400 petani. 

P : Terimakasih atas waktunya ya. Wassalamu’alaikum wr wb. 

S-01 : Sama-sama bu. Wa’alaikum salam wr wb. 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-03 

P : Assalamu’alaikum, ibu minta waktunya sebentar untuk wawacara soal tes 

kemarin ya dek 

S-03 : Iya bu. 

P : Mulai dari nomor 2 ya dek. Sekarang lihat nomor 2a. Apa kamu sudah 

memahami pertanyaannya. 

S-03 : Sudah bu. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Pada bulan apa penjualan mengalami kenaikan tertinggi? Mengapa? 

P : Terus sekarang jelaskan jawabanmu dan alasan, atau pernyataan dari 

jawabanmu ini. 

S-03 : Jawabannya bulan April karena pada bulan april mempunyai frekuensi 

tertinggi. 

P : Apakah kalau misalnya ditanyakan kenaikan penjualan tertinggi dibulan 

apa hanya dilihat dari frekuensi dibulan itu saja dek? 

S-03 : (berfikir) tidak bu. 

P : Tidak ya. Terus dilihat darimana seharusnya? 

S-03 : (membaca lagi) dari selisihnya. 

P : Selisih apa? 

S-03 : Selisih telur dibulan tersebut dan sebelumnya bu. 

P : Kenapa waktu ulangan tidak menjawab seperti itu? 

S-03 : Waktu ulangan saya masih bingung bu. 
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P : Nah, sekarang jawabannya bulan apa? 

S-03 : Bulan April bu. 

P : Mengapa? 

S-03 : Karena dibanding bulan yang lainnya pada bulan April kenaikan jumlah 

penjualannya paling tinggi yaitu 672 butir telur. 

P : Kalau nomor 2b. yang ditanyakan apa? 

S-03 : Pada bulan apa penjualan mengalami penurunan penjualan terendah? 

Mengapa? 

P : Jawabanmu apa dek. Coba jelaskan. 

S-03 : Bulan Maret karena mempunyai frekuensi paling rendah. 

P : Benar tidak jawabanmu? 

S-03 : Salah bu, hehe. Seharusnya bukan pakai frekuensi dibulan itu tapi 

menggunakan selisih seperti tadi. 

P : Jadi yang benar jawabannya bulan apa dek? 

S-03 : Bulan Mei bu. Karena pada bulan Mei mengalami penurunan paling drastis 

dari bulan lainnya yaitu sebesar 404 butir telur. 

P : Kalau nomor 1a. Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-03 : Bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-03 : Menghitung frekuensi setiap data kemudian disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi yang terdiri dari nomor, data nilai, frekuensi setiap data, 

dan jumlah keseluruhan data. (sambil menunjuk jawaban) 

P : Sekarang nomor 1b. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Data dalam bentuk diagram batang bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

diagram batang. 

S-03 : Membuat sumbu vertikal dan horizontal terlebih dahulu. Terus diberi 

keterangan. 

P : Loh kok disini tidak ada keterangannya dek? (menunjuk lembar jawab) 

S-03 : Lupa bu. (sambil tersenyum) 
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P : Lain kali jangan lupa lagi ya. Nanti yang membaca diagram bingung, ini 

sumbu vertikal menyatakan apa yang horizontal menyatakan apa. 

S-03 : Iya bu. 

P : Terus selanjutnya. 

S-03 : Membuat bentuk batangnya bu. 

P : Bagaimana cara untuk membuat bentuk batangnya? 

S-03 : Sesuai datanya. 

P : Data yang mana dek? 

S-03 : Data hasil survey yang diketahui bu. Misalnya ukuran sepatu 36 jumlahnya 

ada 6 orang, nomor sepatu 37 jumlahnya ada 3, nomor sepatu 38 dan 39 

masing-masing ada 8, ukuran sepatu nomor 40 ada 3 orang dan ukuran 

sepatu 41 ada 2 orang. 

P : Sekarang nomor 3c. Coba jelaskan bagaimana kamu membuat diagram 

lingkarannya? 

S-03 : Caranya buat lingkaran dulu terus bagi jadi beberapa bagian sesuai dengan 

besar sudutnya. 

P : Bagaimana cara membagi bagiannya dek? 

S-03 : Dari lingkaran yang sudah dibuat kemudian tarik garis sembarang dari sini 

(menunjuk pusat lingkaran pada gambar diagram dalam jawaban) terus buat 

sudut dari guru sebesar 108 derajat, nelayan 54 derajat, petani 72 derajat, 

pedagang 36 derajat dan pengunjung 90 derajat. 

P : Setelah itu sudah selesai dek? 

S-03 : Harusnya masih ada bu, memberikan identitas diagram. 

P : Apa saja identitasnya. 

S-03 : Nama diagram dan identitas disetiap bagiannya bu. 

P : Nama diagramnya sudah ada tapi kok belum ada identitas setiap sumbunya 

ya dek? 

S-03 : Hehe lupa bu. (sambil tersenyum) 

P : Kalau nomer 3a. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Bentuk persentase data bu. 

P : Jelaskan rumus yang kamu tulis dek. 
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S-03 : Rumusnya frekuensi per jumlah seluruh data kali seratus persen. (sambil 

menunjuk jawaban) 

P : Berarti 𝑓 itu artinya frekuensi dan N jumlah keseluruhan data ya? 

S-03 : Iya bu. 

P : Nah sekarang bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban seperti ini, coba 

jelaskan. 

S-03 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru yaitu 60 per jumlah 

keseluruhan data 200 kali seratus persen sama dengan 30 persen. 

P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-03 : Sama bu, dikerjakan dengan rumus tadi. 

P : Sekarang nomor 3b. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Menghitung sudut juring daerah lingkaran setiap data. 

P : Rumusnya apa? 

S-03 : Rumusnya 𝑓 per N kali 360°. 

P : Coba jelaskan cara mencari besar sudut guru. 

S-03 : Guru sama dengan frekuensinya 60 per jumlah seluruh data 200 kali 360°. 

P : Data yang lainnya bagaimana dek? 

S-03 : Sama seperti mencari besar sudut untuk guru bu. 

P : Sekarang nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-03 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-03 : Yang pertama cari frekuensi petani dulu yaitu 70° per 360° kali 720 sama 

dengan 140. 

P : Itu pake rumus apa dek? 

S-03 : Besar sudut data per 360° kali N. 

P : Kenapa kamu tidak menuliskan rumusnya dek. 

S-03 : Gugup bu, waktunya hampir habis. 

P : Setelah dapat frekuensinya diapakan dek? 

S-03 : Dicari persentasenya yaitu frekuensinya 140 per jumlah seluruh data 720 

kali 100% sama dengan 19%. 

P : Rumusnya apa dek? 
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S-03 : Rumusnya 𝑓 per N kali 100%. 

P : Terakhir nomor 4b. Apa yang ditanyakan. 

S-03 : Frekuensi masing-masing petani yang membudidayakan udang dan ikan. 

P : Jelaskan bagaimana caranya dek. 

S-03 : Frekuensi petani yang membudidayakan udang vaname diperoleh dari 90° 

per 360° kali 720 sama dengan 180 petani, frekuensi petani yang 

membudidayakan ikan bandeng yaitu 200° per 360° kali 720 dan frekuensi 

petani yang membudidayakan udang windu yaitu 70° per 360° kali 720. 

P : Itu menggunakan rumus apa dek. 

S-03 : Rumusnya yaitu frekuensi sama dengan besar sudut juring data per 360° 

kali N atau jumlah data keseluruhan. 

P : Trimakasih waktunya ya, wawancaranya sudah selesai. 

S-03 : Iya bu sama-sama. 

P : Wassalamu’alaikum. 

S-03 : Wa’alaikum salam. 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-14 

P : Assalamu’alaikum. Dek, ibu minta waktunya sebentar untuk wawancara 

hasil jawaban tes kemarin ya. 

S-14 : Wa’alaikum salam. Iya bu. 

P : Mulai dari nomor 2 ya dek. Silahkan liat nomor 2a. Kamu paham tidak 

dengan pertanyaannya? 

S-14 : Paham. 

P : Coba jelaskan jawabanmu dan alasan mengapa menjawab seperti itu. 

S-14 : Jawabannya bulan April karena penjualan bulan April mengalami kenaikan 

tertinggi dari bulan lainnya yaitu 672, yang diperoleh dari jumlah penjualan 

telur asin dibulan April dikurangi jumlah penjualan telur asin dibulan 

Maret. 

P : Kalau nomor 2b, paham tidak dengan pertanyannya. 

S-14 : Paham bu, yang ditanyakan bulan yang mengalami penurunan penjualan 

terendah. 
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P : Jelaskan jawaban dan alasan dari jawabanmu. 

S-14 : Jawabannya bulan Mei karena pada bulan Mei terjadi penurunan penjualan 

terendah disbanding dengan bulan yang lainnya yaitu sebesar 404 butir 

telur yang merupakan hasil pengurangan dari penjualan dibulan April dan 

bulan Mei. 

P : Apa yang ditanyakan dari nomor 1a? 

S-14 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi.. 

S-14 : Pertama saya hitung dulu setiap datanya dengan cara menghitung 

frekuensinya kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

bu. 

P : Sekarang lihat nomor 1b. Perintah soalnya apa dek? 

S-14 : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang bu. 

P : Bagaimana caranya? 

S-14 : Pertama buat sumbu vertikal dan sumbu horizontal terlebih dahulu. Setiap 

sumbu diberi keterangan, yang vertikal menyatakan jumlah siswa atau 

frekuensi dan yang horizontal menyatakan nomor sepatu. Lalu, membuat 

bentuk batangnya sesuai dengan data yang dipunyai. 

P : Sekarang nomor 3c dek. Perintah soalnya apa? 

S-14 : Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 

P : Ini cara menyajikannya bagaimana? (menunjuk jawaban siswa) 

S-14 : Pertama dibuat lingkaran dahulu terus dibikin garis sembarang dari pusat 

lingkaran dan buat setiap sudut dari datanya pakai busur. (sambil 

mempraktikan) 

P : Masih kesulitan tidak pakai busurnya? 

S-14 : Tidak bu. (sambil tersenyum) 

P : Setelah membuat sudut setiap datanya langkah selanjutnya apa dek? 

S-14 : Memberikan identitas berupa keterangan data jenis pekerjaan dan judul 

diagram. 

P : Setelah itu? 
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S-14 : Memberi keterangan setiap bagian lingkaran dan memberi nama 

diagramnya seperti ini bu. (menunjuk jawaban) 

P : Sekarang lihat nomer 3a dek, apa yang ditanyakan? 

S-14 : Data dalam bentuk persentase bu. 

P : Coba jelaskan rumus yang kamu tulis. 

S-14 : Persentase sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 100%. 

P : 𝑓 dan 𝑁 itu artinya apa? 

S-14 : 𝑓 itu frekuensi atau banyakya data dan 𝑁 itu artinya jumlah keseluruhan 

data. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu mendapatkan persentase dari data yang 

ada. 

S-14 : Dari Guru ya bu. 

P : Iya, bagaimana caranya? 

S-14 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru yaitu 60 per jumlah data 

keseluruhan yaitu 200 kali 100 persen sama dengan 30%. Untuk persentase 

data yang lainnya sama bu. 

P : Sama dengan yang mana dek? 

S-14 : Sama pake rumus 𝑓 per 𝑁 kali 100%. Kaya nyari persentase guru bu. 

P : Kalau nomer 3b. Apa perintah soalnya? 

S-14 : Menghitung sudut pusat dari masing-masing data bu. 

P : Coba sebutkan rumusnya dan jelaskan makna simbolnya. 

S-14 : Rumusnya sudut pusat juring sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 360°. 𝑓 artinya 

frekuensi dan 𝑁 artinya jumlah data keseluruhan. 

P : Jelaskan bagaimana kamu memperoleh besar sudut pusat juring dari guru. 

S-14 : Yaitu frekuensi guru 60 per jumlah data keseluruhan 200 kali 360° sama 

dengan 108°. Untuk data yang lain sama pake rumus yang ini bu. (sambil 

menunjuk jawaban) 

P : Coba lihat nomor 4a. Apa yang ditanyakan dek? 

S-14 : Persentase petani yang membudidayakan udang vaname. 

P : Bagaimana kamu mengerjakan soal tersebut? 

S-14 : Yang pertama cari frekuensi petani pake rumus 𝑓 sama dengan sudut juring 
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per 360° kali 𝑁 sama dengan 70° per 360° kali 720 sama dengan 140. 

P : Setelah itu? 

S-14 : Setelah diperoleh frekuensi baru cari persentase menggunakan rumus 

persentase sama dengan 𝑓 per 𝑁 kali 100% sama dengan 140 per 720 kali 

100% sama dengan 19,4%. 

P : Kalau nomor 4b, Apa yang ditanyakan? 

S-14 : Banyak petani yang membudidayakan masing-masing ikan dan udang. 

P : Bagaimana caranya? 

S-14 : Pake rumus 𝑓 sama dengan sudut juring per 360° kali 𝑁. 

P : Jelaskan bagaimana caranya mendapatkan jawaban tersebut. (sambil 

menunjuk jawaban) 

S-14 : Frekuensi petani yang membudidayakan ikan bandenga dama dengan 200° 

per 360° kali 720 sama dengan 400 petani, frekuensi petani yang 

membudidayakan udang vaname sama dengan 90° per 360° kali 720 sama 

dengan 180 petani, dan frekuensi petani yang mebudidayakan udang windu 

sama dengan 70° per 360° kali 720 sama dengan 140 petani. 

P : Wawancaranya sudah selesai dek, trimakasih waktunya. 

S-14 : Sama-sama bu. 

P : Wassalamu’alaikum. 

S-14 : Wa’alaikum salam. 

 

 

 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-17 

P : Assalamu’alaikum, santai saja dek. Ibu mau wawancara sebentar mengenai 

hasil tes kemarin. 

S-17 : Oh tes yang kemarin bu. Iya. 

P : Laluna, sekarang coba lihat nomor 2. Kamu tahu yang pertanyaan yang 

dimaksud pada soal 2a? 

S-17 : Paham. 
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P : Yang ditanyakan apa? 

S-17 : Bulan apa yang mengalami kenaikan tertinggi. 

P : Nah, coba jelaskan jawaban dan pernyataan yang kamu tulis disini. 

S-17 : Penjualan yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu bulan April, karena 

frekuensi penjualan bulan April paling tinggi yaitu 1861. 

P : Apakah jika ditanyakan kenaikan penjualan tertinggi hanya dilihat dari 

frekuensi penjualan di bulan itu saja? 

S-17 : Hmmm..Tidak. (sambil ragu-ragu) 

P : Kenapa jawabnya ragu-ragu? 

S-17 : Harusnya tidak bu. 

P : Lalu yang benar seperti apa? 

S-17 : (sambil mengamati jawaban dan lembar soal serta sesekali menghitung) 

Harusnya pakai selisih bu. Dibandingkan selisih setiap bulannya dengan 

bulan sebelumnya. 

P : Nah setelah kamu tahu, jawabannya apa? 

S-17 : Jawabannya bulan April bu. 

P : Berapa selisihnya. 

S-17 : 672 bu, paling banyak. 

P : Kok waktu ulangan tidak jawab seperti tiu? 

S-17 : Saya tidak kepikiran sampai kesitu bu. 

P : Berarti yang b jawabanmu benar tidak? 

S-17 : Salah bu. 

P : Yang benar jawabannya apa? 

S-17 : Jawaban yang benar bulan Mei, karena mempunyai penurunan paling 

drastis yaitu 404. 

P : Kalau nomor 1a. Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-17 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. 

S-17 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom nilai dan 

frekuensi. Setelah itu, saya menghitung setiap frekuensi dari nilainya 
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kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya. (sambil menunjuk jawaban) 

P : Nah sekarang nomor 1b, perintahnya apa? 

S-17 : Suruh buat diagram batang bu. 

P : Nah, jelaskan bagaimana caranya. 

S-17 : Caranya buat sumbu vertikal dan horisontalnya dulu, kemudian tentukan 

sumbu vertikal untuk frekuensi dan horizontal untuk nomor sepatu. Setelah 

itu buat batangan sesuai data, nomor sepatu 36 mempunyai frekuensi 6, 37 

frekuensinya 3, 38 frekuensinya 8, 39 frekuensinya 8, 40 frekuensinya 3 

dan 41 frekuensinya 2. 

P : Apakah selesai sampai disitu saja? 

S-17 : Saya lupa memberi nama diagram bu. Harusnya diberi nama “nomor 

sepatu kelas VII excellent”. 

P : Terus tahunya sumbu yang vertikal menunjukkan frekuensi bagaimana? 

S-17 : Oh iya, harusnya ditulis ya bu yang vertikal frekuensi dan yang horizontal 

nomor sepatu. 

P : Iya, kenapa tidak kamu tulis? 

S-17 : Lupa bu. Hehe 

P : Lain kali jangan lupa lagi ya. 

S-17 : Iya bu. 

P : Sekarang nomor 3c. Apa yang ditanyakan? 

S-17 : Bentuk diagram lingkaran. 

P : Nah, jelaskan diagram lingkaranmu pada ibu. 

S-17 : Saya buat lingkarannya dulu, kemudian membagi menjadi bagian-bagian 

sesuai besar sudutnya bu. 

P : Ini yang 54° bagian dari data apa? (sambil menunjuk jawaban siswa) 

S-17 : Itu miliknya nelayan. 

P : Nah bagaimana ibu bisa tahu itu miliknya nelayan? 

S-17 : Diberi keterangan bu. 

P : Loh, kenapa tidak diberi keterangan? 

S-17 : Itu saya kerjakan terakhir jadi gugup bu. 

P : Oke, lanjut ke nomor 3a. Apa yang ditanyakan? 
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S-17 : Data dalam bentuk persentase. 

P : Untuk menjawab pertanyaan itu pakai rumus apa? 

S-17 : Rumus ini bu 𝑓 dibagi 𝑁 kali 100%. 

P : 𝑓 sama 𝑁 itu apa? 

S-17 : 𝑓 itu frekuensi atau banyak data dan 𝑁 itu jumlah data keseluruhan. 

P : Jelaskan bagaimana caranya mendapatkan persentase dari data-data ini. 

(sambil menunjuk jawaban) 

S-17 : Guru frekuensinya kan 60 dibagi jumlah keseluruhannya 200 kali 100% 

sama dengan 30%. Persentase guru 30%. 

P : Untuk data yang lain. 

S-17 : Sama bu. 

P : Kalau nomor 3b apa yang ditanyakan? 

S-17 : Besar sudut pusat juring tiap data. 

P : Caranya bagaimana? 

S-17 : Pakai rumus ini bu. (menunjuk pada lembar jawab) 

P : Coba jelaskan rumusnya. 

S-17 : Rumusnya 𝑓 (frekuensi) bagi 𝑁 jumlah data keseluruhan kali 360°. 

P : Cara menggunakan rumus untuk mencari sudutnya bagaimana? 

S-17 : Misalnya Guru punya frekuensi 60, jumlah keseluruhan 200. Jadi 60 bagi 

200 kali 360° hasilnya 108°. 

P : Oke, data yang lain caraya bagaimana dek? 

S-17 : Sama bu. 

P : Sekarang nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-17 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu? 

P : Caranya bagaimana? 

S-17 : Pertama cari frekuensinya dulu, yaitu 70° bagi 360° kali 720 sama dengan 

140. 

P : Itu pakai rumus apa dek? 

S-17 : Besar sudut juring bagi 360° kali 𝑁. Sama kaya nomor 3b bu. 

P : 3b bisa ditulis tapi disini tidak. 

S-17 : Menyingkat waktu bu. 
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P : Setelah diperoleh frekuensi, terus langkah selanjutnya? 

S-17 : Baru cari persentasenya bu. 

P : Oke, jelaskan langkahnya dek. 

S-17 : frekuensinya 140 bagi 720 kali 100% sama dengan 19%. 

P : Nomor 4b, terakhir. Apa yang ditanyakan? 

S-17 : Berapa banyak petani yang membudidayakan masing-masing ikan dan 

udang? 

P : Jelaskan jawabanmu. 

S-17 : Banyak Petani yang membudidayakan udang vaname yaitu 90° bagi 360° 

kali 720 sama dengan 180 petani, banyak petani yang membudidayakan 

udang windu yaitu 70° per 360° kali 720 sama dengan 140 petani dan 

banyak petani yang membudidayakan ikan bandeng adalah 200° bagi 360° 

kali 720°. 

P : Pakai rumus apa dek? 

S-17 : Rumusnya besar sudut juring data bagi 360° kali N. 

P : Kok tidak ditulis? 

S-17 : Menyingkat waktu bu, sudah mau habis. (sambil tersenyum) 

P : Oke trimakasih untuk wawancaranya dek. Wassalamu’alaikum. 

S-17 : Sama-sama bu. Wa’alaikum salam. 

 

 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-21 

P : Assalamu’alaikum. Ibu minta waktunya sebentar untuk wawancara soal 

kemarin ya. 

S-21 : Ohh iya bu. 

P : Soal nomor 2 dulu ya. Apakah kamu sudah memahami yang ditanyakan 

dari soal nomor 2a? 

S-21 : Iya bu. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S-21 : Yang 2a bulan yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi dan 
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alasannya. 

P : Kalau begitu jelaskan jawabanmu kepada ibu. 

S-21 : Bulan April karena banyaknya telur mencapai 1861. 

P : Itu dapat 1861 dari mana? 

S-21 : Dari sini bu. (menunjuk lembar soal) 

P : Apakah kalau misalnya ditanyakan kenaikan penjualan tertinggi itu dilihat 

hanya pada banyak penjualan dibulan itu dek? 

S-21 : (berfikir agak lama) tidak tahu bu.  

P : Coba difikirkan lagi. 

S-21 : Hmm, bagaimana ya bu bingung. 

P : Ini loh dek, coba kamu lihat selisih penjualan dari setiap bulannya. Kamu 

bisa katakana selisihyang paling besar sebagai penjualan tertinggi kan? 

S-21 : Oh iya bu. 

P : Sekarang yang nomor 2b. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Bulan yang mengalami penurunan penjualan terendah. 

P : Sekarang lihat jawabanmu dan jelaskan ke ibu. 

S-21 : Berarti ini salah ya bu. Harusnya bulan Mei yang penurunannya paling 

rendah yaitu 404 butir telur. 

P : Iya harusnya seperti itu jawaban yang tepat dek.  

P : Apa yang ditanyakan nomor 1a? 

S-21 : Menyatakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi.. 

S-21 : Pertama saya kelompokkan dulu setiap datanya dengan cara menghitung 

frekuensinya kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

bu. 

P : Sekarang lihat nomor 1b. Apa yang ditanyakan. 

S-21 : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 

P : Nah jelaskan cara kamu membuat diagram batang ini. (menunjuk lembar 

jawab) 

S-21 : Buat sumbu horizontal dan vertikal dulu, beri nama ukuran sepatu dan 



372 

 

 

 

frekuensi kemudian gambar batangnya sesuai dengan data bu. Ukuran 

sepatu 36 frekuensinya ada 6, 37 frekuensinya ada 3, 36 frekuensinya ada 

8, 39 ada 8, 40 ada 3 dan 41 ada 2. 

P : Apa tidak diberi judul diagram batangnya? 

S-21 : Iya bu, seharusnya ada tapi saya lupa memberi. 

P : Sekarang nomor 3c. Perintahnya apa dek? 

S-21 : Membuat diagram lingkaran. 

P : Ini kok banyak sekali coretannya dek? 

S-21 : Waktu itu saya mengingat-ingat cara buat diagram lingkaran bu. 

P : Sekarang jelaskan cara kamu membuat diagram lingkaran. 

S-21 : Pertama membuat lingkaran dulu, kemudian buat bagian dari setiap data 

dengan membagi sesuai besar sudut pusat juringnya pakai busur. Baru 

setelah itu diberi keterangan setiap bagian guru 108°, lain-lain 90°, petani 

72°, nelayan 54° dan pedagang 36°. 

P : Diagram lingkarannya belum diberi judul ya dek? 

S-21 : Iya bu, saya lupa. Hehe (sambil tersenyum) 

P : Sekarang lihat nomor 3a. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Bentuk persentase dari data. 

P : Oke jelaskan jawabanmu. 

S-21 : Untuk persentase guru, banyaknya guru ada 60 dibagi jumlah keseluruhan 

200 kali 100% sehingga diperoleh 30%, yang lainnya sama bu, bedanya di 

jumlah datanya. 

P : Oh, iya bagus. Itu pakai rumus apa dek. 

S-21 : Banyak data dibagi data keseluruhan kali seratus persen. 

P : Kok rumusnya tidak ditulis? 

S-21 : Tidak bu, biar cepet. 

P : Apa kalau misalnya kamu menjawab soal tidak pernah menulis rumusnya? 

S-21 : Bisa jadi bu, hehe. (sambil tersenyum) 

P : Kalau yang nomor 3b bagaimana dek? 

S-21 : itu disuruh cari besar sudut juring setiap data bu. 

P : Jelaskan jawabanmu ke ibu coba. 
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S-21 : Guru sama dengan 60 dibagi 200 kali 360° sama dengan 108°. 

P : Ini 360 pada lembar jawabmu kok tidak diberi derajat? 

S-21 : Oh iya, saya tidak teliti bu. 

P : Lain kali diteliti lagi sebelum mengumpulkan ya. Rumusnya apa dek? 

S-21 : 𝑓 dibagi N kali 360°. 

P : Data yang lain bagaimana cari besar sudut pusatnya? 

S-21 : Sama pakai rumus yang untuk mencari besar sudut bu. 

P : Kenapa tidak ditulis? 

S-21 : Menyingkat waktu bu, hehe 

P : Oke lanjut ke nomor 4a. Apa yang ditanyakan? 

S-21 : Berapa persen petani yang membudidayakan udang windu. 

P : Cara mengerjakannya bagaimana dek? 

S-21 : Saya menghitung pakai cara saya bu. Pertama besar sudut petani 70° 

dibagi 360° kali banyak petaninya 720 hasilnya 140 langsung saya bagi 

dengan banyak petani 720 kali 100% hasilnya 19%. 

P : Kamu sering tidak menuliskan rumus ya dek. 

S-21 : Iya bu. 

P : Ini juga yang harusnya ada derajat dan persennya tidak ditulis. 

S-21 : hehe iya bu. (sambil tersenyum) 

P : yang 4b bagaimana dek? 

S-21 : Itu ditanyakan banyak masing-masing petani yang membudidayakan udang 

dan ikan. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-21 : Untuk menghitung banyaknya petani yang membudidayakan udang 

vaname yaitu besar sudutnya 90° dibagi 360° kali banyak petani 720 sama 

dengan 180 orang. Udang windu besar sudutmya 70° dibagi 360° kali 

banyak petani 720 sama dengan 140 dan ikan bandeng besar sudutnya 

200° dibagi 360° kali 720 sama dengan 400. 

P : Ini juga rumusnya tidak ditulis, dan banyak yang tidak ditulis pakai derajat 

ya dek. 

S-21 : Iya bu maaf. 
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P : Ya untuk ulangan berikutnya diperbaiki lagi ya. 

S-21 : Iya bu. 

P : Terimakasih atas waktunya ya. Wassalamu’alaikum. 

S-21 : Sama-sama bu. Wa’alaikum salam. 

 

Wawancara peneliti dengan subjek S-32 

P : Assalamu’alaikum dek Zarka, ibu mau wawancara sebentar ya. 

S-32 : Wa’alaikum salam, iya bu silahkan. 

P : Mulai dari nomor 2 ya dek. 

S-32 : Oke bu. 

P : Nomor 2a apa yang ditanyakan? 

S-32 : Bulan yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi dan bu. 

P : Jelaskan apa yang kamu tulis dalam lembar jawabmu. (menunjuk lembar 

jawab) 

S-32 : Bulan April karena pada bulan April mengalami kenaikan tertinggi yaitu 

672 butir bu. 

P : Bagaimana cara menghitungnya? 

S-32 : Saya menghitung setiap selisihnya lalu saya bandingkan bu. 

P : Kalau nomor 2b bagaimana dek. 

S-32 : Bulan Maret karena mengalami penurunan paling rendah bu. 

P : Berapa besar penurunannya dek. 

S-32 : 321 butir bu. 

P : Yakin? 

S-32 : (menghitung ulang) eh, harusnya bulan mei bu karena penurunannya 

sebesar 404 butir. 

P : Iya kenapa salah dek. 

S-32 : Mungkin saya kurang teliti bu. 

P : Lain kali lebih teliti ya, kan sayang kalau tahu caranya tapi salah 

menghitung. 

S-32 :  Iya bu. 

P : kemudian, pa yang ditanyakan nomor 1a? 
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S-01 : Data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

P : Coba jelaskan cara kamu mengerjakan. 

S-01 : Pertama saya membuat tabelnya dulu yang berisi kolom ukuran sepatu dan 

frekuensi. Setelah itu, saya mengisi setiap frekuensi ukuran sepatu 

kemudian menuliskan jumlah keseluruhannya terakhir memberi judul 

tabelnya bu. (sambil menunjuk jawaban)  

P : Sekarang pindah ke 1b, apa yang ditanyakan. 

S-32 : Menggambar sumbu horizontal dan vertikal, beri keterangan sumbu 

horizontal milik nomor sepatu dan vertikal milik banyak siswa. Disajikan 

datanya menjadi bentuk batangan. Nomor sepatu 36 ada 6, nomor 37 ada 

3, nomor 38 ada 8, nomor 39 ada 8, 40 ada 4 dan 41 ada 2. Setelah selesai 

beri nama diagramnya dengan data ukuran sepatu siswa kelas VII 

Excellent yang berjumlah 30 siswa. Terakhir memberi judul pada diagram. 

(sambil menunjukan jawabannya). 

P : Oke, Sekarang nomor 3c, Paham tidak apa yang ditanyakan? 

S-32 : Membuat diagram lingkaran. 

P : Jelaskan caranya dek. 

S-32 : Membuat lingkaran dulu, menarik garis sembarang dari sudut pusat dan 

kemudian membagi lingkaran sesuai dengan besar sudut pusat juring 

setiap datanya. (dengan mempraktekan menggunakan busur) 

P : Setelah itu langkahnya apa lagi? 

S-32 : Memberi keterangan setiap bagian guru 108°, nelayan 54°, petani 72°, 

pedagang 36° dan lain-lain 90°. Dan memberi judul diagram lingkaran 

jenis pekerjaan dari 200 orang di suatu wilayah. 

P : Sekarang nomor 3a, paham tidak apa yang ditanyakan? 

S-32 : Data dalam bentuk persentase. 

P : Caranya bagaimana dek? 

S-32 : Persentase guru sama dengan frekuensi guru 60 per jumlah data 

keseluruhan 200 kali 100% sama dengan 30%, persentase nelayan sama 

dengan 30 per 200 kali 100% sama dengan 15%, persentase petani 40 per 

200 kali 100% sama dengan 20%, persentase pedagang 20 per 200 kali 
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100% sama dengan 10% dan persentase lain-lain sama dengan 50 per 200 

kali 100% sama dengan 25%. 

P : Itu pake rumus apa dek? 

S-32 : 𝑓 per N kali 100% bu. 

P : Kenapa tidak dituliskan rumusnya dek? 

S-32 : Menyingkat waktu bu, yang penting sudah hafal. Hehe (sambil tersenyum) 

P : Kalau nomor 3b. Paham tidak pertanyaannya? 

S-32 : Paham bu. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S-32 : Besar sudut pusat juring setiap data. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-32 : Guru sama dengan frekuensi 60 per N 200 kali 360° sama dengan 108°, 

nelayan sama dengan 30 per 200 kali 360° sama dengan 54°, petani sama 

dengan 40 per 200 kali 360° sama dengan 72°, pedagang sama dengan 20 

per 200 kali 360° sama dengan 36°, dan lain-lain sama dengan 50 per 200 

kali 360° sama dengan 90°. 

P : Itu pakai rumus apa? 

S-32 : Pakai 𝑓 per N kali 360°. 

P : Ini tidak ditulis lagi ya dek. 

S-32 : Iya bu. 

P : Nomor 4a, apa yang ditanyakan? 

S-32 : Persentase pembudidaya udang windu. 

P : Jelaskan pekerjaanmu ke ibu dek. 

S-32 : Yang pertama cari jumlah pembudidaya udang windu caranya 70° per 360° 

kali 720 sama dengan 140. Setelah itu digunakan untuk mencari 

persentasenya caranya 140 per 720 kali 100% sama dengan 19,4% 

dibulatkan menjadi 19%. 

P : Itu rumusnya apa dek? 

S-32 : Untuk mencari jumlah pembudidaya atau 𝑓 pakai rumus besar sudut data 

per 360° kali N selanjutnya pakai rumus persentase sama dengan 𝑓 per N 

kali 100%. 
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P : Oke, terakhir nomor 4b, apa yang ditanyakan? 

S-32 : Jumlah petani pembudidaya ikan bandeng, udang vanname dan udang 

windu. 

P : Jelaskan jawabanmu dek. 

S-32 : Jumlah petani pembudidaya ikan bandeng sama dengan 200° per 360° kali 

720 sama dengan 400 petani, jumlah petani pembudidaya udang vaname 

sama dengan 90° per 360° kali 720 sama dengan 180 petani, dan jumlah 

petani pembudidaya udang windu sama dengan 70° per 360° kali 720 sama 

dengan 140 petani. 

P : Itu pakai rumus apa dek? 

S-32 : Rumusnya besar sudut juring per 360° kali N. 

P : Alhamdulillah selesai, terimakasih waktunya ya. Wassalamu’alaikum. 

S-32 : Sama-sama bu. Wassalamu’alaikum. 
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Lampiran 28. SK Dosen Pembimbing 
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Lampiran 29. Surat Observasi 
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Lampiran 30. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 31. Surat Keterangan Penelitian 



 

 

 

 

Lampiran 32. Dokumentasi 
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Tes Uji Coba Pengisian skala self-esteem 

Orientasi siswa pada masalah Identifikasi masalah 

Menyusun prakiraan Konfirmasi hasil penemuan 



 

 

 

 

 

 

 

Pendalaman hasil penemuan Tes kemampuan komunikasi 

matematis 

Wawancara Peneliti bersama siswa kelas VII 

excellent 


