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ABSTRAK 

Khakim, I.F. 2016. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Ditinjau dari Gaya Kognitif melalui Model SSCS dengan Pendekatan Saintifik 

pada Siswa Kelas VIII. Skripsi. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Prof. Dr. St. Budi Waluya, M.Si. dan Pembimbing 

Pendamping Dra. Kristina Wijayanti, M.S. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Gaya Kognitif, SSCS, Pendekatan 

Saintifik 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah. Pemecahan masalah matematika merupakan 

aspek penting, namun pada kenyataannya siswa sering mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah matematika. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan guru matematika di SMP Negeri 21 Semarang. Hasil tes awal yang 

dilakukan peneliti pada salah satu kelas juga menunjukkan rata-rata kemampuan 

siswa yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan 

model SSCS dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika 

ditinjau dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada 

siswa kelas VIII. 

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan 

strategi triangulasi konkuren. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

tes, wawancara, dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi RPP, tes awal, GEFT, tes akhir, dan pedoman wawancara. Pada 

penelitian kuantitatif diambil sampel dari populasi yang dipilih menggunakan 

teknik simple random sampling. Pada penelitian kualitatif diambil subjek 

penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data 

kuantitatif menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, 

dan uji perbedaan rata-rata. Analisis data kualitatif menggunakan tahap reduksi 

data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model SSCS dengan 

pendekatan saintifik efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas VIII karena nilai siswa pada kelas yang mendapat pembelajaran 

melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan belajar 

klasikal dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas yang mendapat 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik lebih baik 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan model ekspositori, (2) siswa dengan gaya kognitif FD 

cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi, sedangkan 

siswa dengan gaya kognitif FI cenderung memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang rendah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) demi menjamin kelangsungan pembangunan suatu 

bangsa. Siswa sebagai komponen inti dalam pendidikan, perlu dibekali dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif agar menjadi 

SDM tangguh yang dapat bertahan hidup dalam menghadapi kondisi kompetitif. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan  diartikan sebagai  usaha  

sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa peran 

pendidikan sangat penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan 

bermanfaat bagi lingkungannya. Pendidikan juga mampu membentuk manusia 

untuk memiliki sikap disiplin, pantang menyerah, tidak sombong, menghargai 

orang lain, kreatif, dan mandiri. Bagi negara, pendidikan memberikan kontribusi 

yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa.  

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003, tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan pendidikan, banyak 

komponen yang mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, 

diantaranya yaitu kurikulum, guru, siswa, model pembelajaran, sumber belajar, 

dan media belajar. 

Pada pembelajaran terjadi proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini berarti bahwa pencapaian tujuan 

pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Salah satu faktor 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang 

menitikberatkan pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menekankan 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu dalam pendidikan sangat 

penting untuk dipelajari sejak dini. Peranan pentingnya bukan terletak pada 

penggunaan rumus-rumus matematika atau pada ketepatan hitungnya, namun 

terletak pada logika matematikanya. Melalui matematika kemampuan pola 

berfikir yang logis, analitis, kritis, kreatif, dan sistematis dapat dikembangkan. 

Pentingnya matematika dalam kehidupan juga menjadikan matematika sebagai 

salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, 

mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Matematika yang diajarkan 

di sekolah biasa disebut sebagai matematika sekolah. 

Matematika sekolah mempunyai peranan penting dalam upaya 

penguasaan ilmu dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang teknologi 
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informasi dan komunikasi dewasa ini, juga tidak terlepas dari peran 

perkembangan matematika. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai dan 

menciptakan teknologi serta bertahan di masa mendatang diperlukan penguasaan 

matematika yang mendalam sejak dini. 

Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah adalah 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Sesuai dengan landasan 

empiris kurikulum 2013, dimana dalam penerapan kurikulum perlu adanya 

peningkatan dalam kemampuan, salah satunya adalah kemampuan pemecahan 

masalah. Menurut Wardhani (2008) salah satu tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah adalah agar siswa mampu memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan tujuan 

dalam pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 2000: 7) bahwa siswa harus memiliki lima standar 

kemampuan matematis yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), 

kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), 

kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation). 

Menurut Posamentier dan Stepelmen, sebagaimana dikutip oleh Dewanti 

(2011), NCSM (National Council of Supervisors of Mathematics) menempatkan 

pemecahan masalah sebagai urutan pertama dari 12 komponen esensial 

matematika. Santia (2015) juga menyatakan pemecahan masalah memiliki peran 

penting dalam pembelajaran matematika. Selain itu, pemecahan masalah lebih 

mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan oleh siswa dalam penyelesaian 
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masalah daripada sekedar hasilnya. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang sangat penting 

dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Hal ini juga diperkuat 

oleh pernyataan Hudojo (2005), bahwa pemecahan masalah merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam pengajaran matematika karena dengan adanya 

kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi terampil dalam menyeleksi 

informasi yang relevan, kemudian menganalisis dan akhirnya meneliti kembali 

hasilnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII di 

SMP Negeri 21 Semarang pada bulan Januari 2016, diperoleh informasi bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa secara umum masih belum 

optimal dan cenderung kurang. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil tes awal 

yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas VIII G. Tes awal kemampuan 

pemecahan masalah terdiri atas tiga soal dan diikuti sebanyak 28 siswa. Dari hasil 

tes awal tersebut, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 52,8 untuk nilai maksimum 

100. Salah satu soal tes awal yang diujikan ditampilka pada Gambar 1.1 berikut. 

 

Gambar 1.1 Contoh Soal Tes Awal 

Selanjutnya ditampilkan jawaban soal pada Gambar 1.1 dari dua siswa yang 

berbeda yaitu sebagai berikut. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 1.2 Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Tes Awal 

Berdasarkan Gambar 1.2 (a) dapat dikatakan bahwa siswa belum mampu 

memahami masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban siswa yang tidak 

dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Padahal memahami masalah 

termasuk bagian dari pemecahan masalah menurut Polya. Selain itu, siswa belum 

bisa menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah. Hal ini terlihat dari 

jawaban siswa yang salah dalam menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal. 

Selanjutnya pada jawaban siswa kedua yaitu pada Gambar 1.2 (b) terlihat 

bahwa siswa mampu memahami masalah dengan baik, namun siswa masih salah 

dalam menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal. Akibatnya jawaban yang 

diperoleh juga salah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa di SMP Negeri 21 Semarang sebelum dilakukan 
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penelitian masih rendah. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

terkadang masih menggunakan metode ceramah, akibatnya kurang melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Salah satu upaya yang diduga dapat memperbaiki kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yaitu pembelajaran menggunakan model 

Search, Solve, Create, and Share (SSCS). Model SSCS merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Pembelajaran yang 

berpusat pada siswa menekankan siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Pizzini et al. (1988), yang menyatakan 

bahwa model SSCS memiliki keunggulan yaitu dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempraktekkan dan mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. Pada tahun 2000 Regional Education Laboratories suatu 

lembaga pada Departemen Pendidikan Amerika Serikat (US Department of 

Education), mengeluarkan laporan bahwa model SSCS termasuk salah satu model 

pembelajaran yang memperoleh grant untuk dikembangkan dan dipakai pada 

mata pelajaran matematika dan IPA (Irwan, 2011).  

Hasil penelitian Rahmawati et al. (2013), menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dengan penerapan model 

pembelajaran SSCS berbantuan kartu masalah lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa dengan penerapan model ekspositori. Selain 

itu, model SSCS sangat efektif, dapat dipraktekkan, dan mudah untuk digunakan 

(Johan, 2014). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, secara teoritis 
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penggunaan model SSCS dalam pembelajaran matematika dianggap dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Tahapan pembelajaran dari model SSCS ini meliputi empat fase yaitu 

fase search, solve, create, dan share. Fase pertama yaitu search yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi masalah, fase kedua yaitu solve yang bertujuan untuk 

merencanakan penyelesaian masalah, fase ketiga yaitu create yang bertujuan 

untuk melaksanakan penyelesaian masalah, dan fase keempat yaitu share yang 

bertujuan untuk mensosialisasikan penyelesaian masalah (Pizzini et al., 1992). 

Model SSCS memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide 

secara mandiri, mengharuskan siswa mampu menuliskan solusi dengan langkah-

langkah penyelesaian yang sistematis, serta mengharuskan siswa untuk aktif 

berdiskusi selama proses pembelajaran.  

Strategi pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

banyak dipengaruhi oleh gaya kognitif. Santia (2015) menyatakan bahwa gaya 

kognitif siswa memberikan pengaruh yang besar dalam pemecahan masalah. 

Siswa memiliki gaya kognitif yang berbeda maka cara menyelesaikan masalah 

juga berbeda, sehingga perbedaan itu juga akan memicu perbedaan kemampuan 

pemecahan masalah mereka. Menurut Alamolhodaei (2010), sebuah badan besar 

penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif yang berbeda 

memiliki pendekatan dalam mengolah informasi dan memecahkan masalah 

dengan cara yang berbeda. 

Gaya kognitif merupakan karakteristik seseorang dalam menerima, 

menganalisis dan merespon suatu tindakan kognitif yang diberikan. Gaya kognitif 
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yang dikembangkan oleh para ahli terdiri dari beberapa dimensi. Rahman (2008), 

mengklasifikasikan gaya kognitif antara lain: (1) perbedaan gaya kognitif secara 

psikologis, meliputi: gaya kognitif field dependent dan gaya kognitif field 

independent; (2) perbedaan gaya kognitif secara konseptual tempo, meliputi: gaya 

kognitif impulsif dan gaya kognitif refleksif; (3) perbedaan gaya kognitif 

berdasarkan cara berpikir, meliputi: gaya kognitif intuitif-induktif dan logik 

deduktif. 

Witkin et al. (1977), mengklasifikasikan gaya kognitif yang terdiri dari 

gaya kognitif field dependent dan gaya kognitif field independent. Menurut Al-

Salameh (2011), dimensi yang paling penting adalah field dependent dan field 

independent. Individu dengan field dependent (FD) lebih condong bersosialisasi, 

menyatukan diri dengan orang-orang di sekitar mereka, dan biasanya lebih 

berempati dan memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Sedangkan individu 

dengan field independent (FI) umumnya lebih condong kepada kemandirian, 

kompetitif, dan percaya diri (Suryanti, 2014). 

Menurut Shuell sebagaimana dikutip oleh Dimyati (1989: 118), 

mengatakan bahwa setiap gaya kognitif pasti mempunyai kelebihan dan 

kelemahan tersendiri. Seseorang dengan gaya kognitif FD lebih kuat mengingat 

informasi-insformasi sosial, seperti percakapan atau interaksi pribadi. Hal ini 

dimungkinkan karena mereka lebih peka terhadap hubungan-hubungan sosial, 

sehingga dalam hal pelajaran seseorang yang bergaya kognitif FD lebih mudah 

mempelajari sejarah, kasusastraan, bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial. 

Sedangkan seseorang dengan gaya kognitif FI akan lebih gampang mengurai hal-
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hal yang kompleks dan lebih mudah memecahkan persoalan, mempelajari 

matematika dan ilmu pengetahuan alam tidaklah sulit dan biasanya lebih sukses 

dikerjakan sendiri. 

Berdasarkan uraian latar belakang diperoleh permasalahan yang menarik 

yaitu guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran hanya berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru 

menyebabkan keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang. Selain itu, 

kemampuan pemecahan masalah sebagian besar siswa masih rendah. Pada 

penelitian ini peneliti berusaha menguji keefektifan pembelajaran matematika 

melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII dan mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif melalui 

model SSCS dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VIII. Oleh karena itu, 

peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Ditinjau dari Gaya Kognitif melalui Model SSCS dengan Pendekatan 

Saintifik pada Siswa SMP Kelas VIII”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa 

permasalahan, yaitu guru masih menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran matematika sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru dan 

kemampuan pemecahan masalah sebagian besar siswa masih rendah. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan subjek penelitian yang diambil dari siswa 

kelas VIII SMP Negeri 21 Semarang. Subjek penelitian berjumlah 6 siswa yang 

terdiri dari 3 siswa dengan gaya kognitif FD dan 3 siswa dengan gaya kognitif FI. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Apakah model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII? 

2. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau 

dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada 

siswa kelas VIII?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Menguji keefektifan model SSCS dengan pendekatan saintifik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari 

gaya kognitif melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada siswa 

kelas VIII?  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah matematika dan mengenai deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui gaya 

kognitif siswa sehingga guru dapat memahami dan mengarahkan siswanya 

dalam belajar matematika seperti menganalisis soal, merencanakan 

penyelesaian soal pemecahan masalah, mengonstruksi penyelesaian soal 

pemecahan masalah, dan mengkomunikasikan penyelesaian soal pemecahan 

masalah. 

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan gaya 

kognitif yang sesuai dengan dirinya agar lebih mudah dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah matematika.  

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai gaya kognitif dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa sehingga mampu memberikan pembelajaran yang 

efektif dan berkualitas. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran, berikut ini dituliskan istilah-

istilah khusus yang ada dalam penelitian ini. 

1.7.1 Analisis 

Analisis adalah penyelidikan yang dilaksanakan guna meneliti sesuatu 

secara mendalam. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sementara 

itu, analisis pada penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik pada materi Balok dan Kubus. 

1.7.2 Keefektifan 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model SSCS 

dengan pendekatan saintifik efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah 

apabila memenuhi syarat berikut, yaitu: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah diberi 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada materi 

Balok dan Kubus mencapai kriteria ketuntasan belajar secara klasikal, yaitu 

persentase siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 60 pada 

kelas yang diberi pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan 

saintifik mencapai    . 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah diberi 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada materi 
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Balok dan Kubus lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa setelah pembelajaran melalui model ekspositori pada 

materi Balok dan Kubus. 

1.7.3 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan suatu proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya pada situasi baru dan berbeda (Husna et al., 

2013). 

1.7.4 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika dengan mengaplikasikan 

pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang dimiliki (Santia, 2015). 

1.7.5 Model SSCS 

Model pembelajaran SSCS merupakan suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, karena melibatkan siswa pada setiap tahapnya. Menurut 

Pizzini (1988), model ini mengajarkan tentang pemecahan masalah dan 

memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan dan 

memperbaiki kemampuan pemecahan masalah. Model SSCS terdiri dari empat 

fase, yaitu pertama fase search yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, 

kedua fase solve yang bertujuan untuk merencanakan penyelesaian masalah, 

ketiga fase create yang bertujuan untuk melaksanakan penyelesaian masalah, dan 

keempat adalah fase share yang bertujuan untuk mensosialisasikan penyelesaian 

masalah. 
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1.7.6 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan ilmiah yang langkah–langkah pembelajarannya berdasarkan 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. Adapun langkah–langkah 

pembelajarannya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar, dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2014). 

1.7.7 Gaya Kognitif 

Menurut Witkin et al. (1977), gaya kognitif didefinisikan sebagai cara 

khas seseorang dalam menerima, memelihara, dan menggunakan informasi. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dirinci sebagai berikut. 

1. Bagian Pendahuluan skripsi, yang berisi halaman judul, surat pernyataan 

keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2. Bagian Isi skripsi, terdiri dari 5 Bab yaitu sebagi berikut. 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, 

dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang mendasari permasalahan dalam skripsi 

serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam 

penelitian. 
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Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data,prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan untuk 

menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi simpulan dan saran dalam penelitian. 

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 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam 

kehidupan. Matematika perlu diajarkan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi untuk membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja 

sama. Kemampuan tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.  

Pembelajaran matematika menurut NCTM (2000: 20) adalah pembelajaran 

yang dibangun dengan memperhatikan peran penting dari pemahaman siswa 

secara konsepstual, pemberian materi yang tepat dan prosedur aktivitas siswa di 

dalam kelas. Secara khusus menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 

sebagaimana dikutip oleh Wardhani (2008) dinyatakan bahwa tujuan pemberian 

mata pelajaran matematika di tingkat SMP adalah agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 



17 
 

 
 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika, guru sebagai 

pengelola kelas hendaknya mampu mengatur seluruh proses pembelajaran dengan 

menciptakan kondisi-kondisi belajar sehingga setiap siswa dapat belajar secara 

efektif. Selain itu, guru hendaknya juga dapat memahami kondisi siswanya, 

sehingga aktivitas dalam proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori-teori belajar yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Jean Piaget 

Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Menurut teori 

Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan 

sampai usia dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif, yaitu 
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sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional. Tingkat 

perkembangan kognitif tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama 

Sensorimotor  0-2 tahun Terbentuknya konsep “kepermanenan obyek” 

dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif 

ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. 

Pra-

operasional 

2-7 tahun Perkembangan kemampuan menggunakan 

simbol-simbol untuk menyatakan obyek-

obyek dunia. Pemikiran masih egosentris dan 

sentrasi. 

Operasional 

Konkret 

7-11 tahun Perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir 

secara logis. Kemampuan-kemampuan baru 

termasuk penggunaan operasi-operasi yang 

dapat balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi 

tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah 

tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. 

Operasional 11 tahun sampai 

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat 

dipecahkan melalui penggunaan 

eksperimentasi sistematis. 

        (Trianto, 2007) 

Rifa‟i & Anni (2012: 170-171) mengemukakan terdapat tiga prinsip utama 

dalam pembelajaran menurut Piaget, yaitu sebagai berikut. 

(1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, 

perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar 

sendiri, misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol, mengajukan 
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pertanyaan, menjawab dan membandingkan penemuan sendiri dengan 

penemuan temannya. 

(2) Belajar Lewat Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi 

di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa dengan belajar bersama akan 

membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, 

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya 

khasanah kognitif anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut 

pandang dan alternatif tindakan. Tanpa adanya interaksi sosial perkembangan 

kognitif anak akan bersifat egosentris. 

(3) Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Jika hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan 

kognitif anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

Kontribusi teori belajar Piaget terhadap model SSCS dalam penelitian ini 

yaitu ketiga prinsip belajar Piaget mendukung fase-fase pada model SSCS dalam 

pembelajaran. Prinsip belajar aktif mendukung fase search pada model SSCS, 

karena pada fase ini diciptakan kondisi agar siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dan mengidentifikasi masalah, 

membuat pertanyaan-pertanyaan, serta melakukan analisis terhadap masalah yang 

diberikan guru secara mandiri untuk menemukan penyelesaiannya. Prinsip belajar 

lewat interaksi sosial mendukung fase solve, karena pada fase ini siswa secara 
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berkelompok menentukan rencana penyelesaian dari masalah yang diberikan guru. 

Prinsip belajar melalui pengalaman sendiri mendukung fase create, karena pada 

fase ini siswa melaksanakan rencana penyelesaian yang diperoleh pada fase solve. 

Prinsip belajar lewat interaksi sosial dan belajar melalu pengalaman sendiri juga 

mendukung fase share, karena pada fase ini siswa dituntut untuk 

mengkomunikasikan penyelesaian yang ditemukan kepada teman-teman dan guru. 

Pada fase ini terjadi interaksi antar siswa dan siswa dengan guru. Interaksi yang 

terjadi bisa berupa tanggapan maupun pertanyaan yang dikemukakan siswa.  

2.1.2.2 Teori Belajar Ausubel 

Teori belajar Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna 

(meaninguful learning) dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia 

membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar 

menerima siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkan, tetapi pada belajar 

menemukan konsep oleh siswa tidak menerima pelajaran begitu saja (Suherman et 

al., 2003: 32). Selain itu, Ausubel membedakan antara belajar menghafal dengan 

belajar bermakna. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang 

relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan idenya 

sendiri. Untuk membangun makna tersebut, proses belajar mengajar berpusat pada 

siswa (Hamdani, 2010: 23). 

Menurut Ausubel sebagaimana dikutip dalam Hudojo (2005: 84), belajar 

dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai 

dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Dengan belajar bermakna ini peserta 
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didik menjadi kuat ingatannya dan transfer belajar mudah dicapai. Beberapa 

prinsip dalam teori belajar Ausubel sebagaimana dikutip oleh Ariyanto (2012) 

adalah sebagai berikut. 

1) Advance Organizer 

Advance organizer mengarahkan para siswa ke materi yang akan dipelajari 

dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan 

dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Advance organizer dapat 

dianggap merupakan suatu pertolongan mental dan disajikan sebelum materi 

baru (Dahar, 1988: 144). 

2) Diferensiasi Progresif 

Selama belajar bermakna berlangsung perlu terjadi pengembangan konsep 

dari umum ke khusus. Dengan strategi ini guru mengajarkan konsep mulai 

dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif dan selanjutnya 

hal-hal yang khusus seperti contoh-contoh setiap konsep. 

3) Belajar Superordinat 

Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas. 

Menurut Dahar (1988: 148), belajar superordninat tidak dapat terjadi di 

sekolah, sebab sebagian besar guru-guru dan buku-buku teks mulai dengan 

konsep-konsep yang lebih inklusif. 

4) Penyesuaian Integratif (Rekonsiliasi Integratif) 

Menurut Ausubel sebagaimana dikutip oleh Dahar (1988: 148), selain urutan 

menurut diferensiasi progresif yang harus diperhatikan dalam mengajar, juga 
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harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan dengan 

konsep-konsep yang superordinat. Guru harus memperlihatkan secara 

eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan 

arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang 

tingkatannya lebih tinggi mengambil arti baru. Untuk mencapai penyesuaian 

integratif, materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa hingga dapat 

digerakkan hierarki-heirarki konseptual ke atas dan ke bawah selama 

informasi disajikan. Guru dapat mulai dengan konsep-konsep yang paling 

umum, tetapi perlu diperlihatkan keterkaitan konsep-konsep subordinat dan 

kemudian bergerak kembali melalui contoh-contoh ke arti-arti baru bagi 

konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi. 

Kontribusi teori beajar Ausuubel dengan penelitian ini adalah belajar 

bermakna dan prinsip teori belajar Ausubel mendukung fase-fase dalam model 

SSCS. Pada fase search, solve, dan create menekankan pentingnya menemukan 

dan menerapkan idenya sendiri ketika menyelesaikan permasalahan. Saat 

pembelajaran, kegiatan siswa pada fase search, solve, dan create yaitu siswa 

dengan kelompoknya diberi kesempatan untuk menemukan konsep tentang luas 

permukaan balok dan kubus, volume balok dan kubus, serta mencari solusi dari 

soal-soal pemecahan masalah yang berhubungan dengan balok dan kubus. 

2.1.2.3 Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu 

dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan di 

antara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, artifak, alat, buku, dan 
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komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain (Rifa‟i & Anni, 2012: 39). 

Menurut pandangan konstruktivisme sosial, pengetahuan itu diperoleh secara 

individu yaitu dengan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dari proses 

interaksi dengan obyek yang dihadapinya serta pengalaman sosial. Menurut 

Cahyono (2010), ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of 

Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. ZPD merupakan jarak antara 

tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan 

pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang 

didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu 

(Cahyono, 2010). Selanjutnya Cahyono (2010) juga menjelaskan bahwa 

scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-

tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia 

dapat melakukannya. 

Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk belajar 

dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, 

peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, 

memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu 

belajar mandiri. 

Kontribusi teori Vygotsky terhadap model SSCS dalam penelitian ini yaitu 

pemberian bantuan kepada siswa (scaffolding) mendukung fase-fase dalam model 

SSCS. Pada fase search awalnya guru memberikan permasalahan yang belum 
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dipelajari sebelumnya, kemudian membimbing siswa untuk memahami 

permasalahan. Secara berkelompok siswa mencari konsep-konsep yang 

diperlukan dalam menyelesaikan masalah dan berhubungan dengan permasalahan. 

2.1.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berikut ini dijelaskan mengenai pengertian masalah, pemecahan masalah, 

kemampuan pemecahan masalah. 

2.1.3.1 Masalah 

Secara umum, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan, antara apa yang diinginkan atau apa yang dituju dengan apa yang 

terjadi atau faktanya. Suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong 

seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa 

yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. 

Para ahli pendidikan matematika mengatakan bahwa masalah merupakan 

suatu pertanyaan yang harus di jawab. Tidak semua pertanyaan merupakan 

menjadi masalah. Menurut Hudojo (2005: 124) syarat suatu masalah bagi seorang 

siswa yaitu: 

(a) Pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti 

oleh siswa tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan 

baginya untuk menjawab. 

(b) Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu janganlah dipandang sebagai hal 

yang esensial. 
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Pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang siswa pada suatu saat, 

namun bukan merupakan masalah lagi bagi siswa tersebut pada saat berikutnya 

bila siswa tersebut sudah mengetahui cara atau proses mendapatkan penyelesaian 

masalah tersebut. Suherman et al. (2003: 92) menyatakan bahwa suatu masalah 

biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus 

dikerjakan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa masalah merupakan suatu situasi yang disadari keberadaannya dan perlu 

dicari penyelesaiannya. 

Adanya masalah mendorong seseorang untuk berusaha mencari solusi 

menyelesaikannya. Seseorang akan menggunakan berbagai macam cara untuk 

bisa memecahkan masalahnya, seperti dengan berpikir, memprediksi, dan 

mencoba-coba. Menurut Hudojo (2005: 125), pemecahan masalah merupakan 

suatu proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Sedangkan menurut Suherman et al. (2003: 89), pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam 

proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. 

2.1.3.2 Pemecahan Masalah 

Menurut Wena (2009: 52), pemecahan masalah merupakan suatu proses 

untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekadar sebagai 
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bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui 

kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan proses untuk mendapatkan 

seperangkat aturan pada tingkat yang leih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi penyelesaian 

dari situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kemampuan matematika adalah kecakapan yang dimiliki seseorang 

setelah belajar matematika. Menurut Santia (2015) pemecahan masalah 

matematika merupakan suatu proses yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah matematika dengan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan 

serta pemahaman yang dimiliki. Ada banyak kemampuan matematika yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan 

dibahas satu kemampuan matematika saja yaitu kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

Sebagai salah satu aspek berpikir matematika tingkat tinggi, pemecahan 

masalah memiliki peranan penting dalam matematika. Menurut Krulik and 

Rudnick sebagaimana dikutip Carson (2007), pemecahan masalah merupakan 

proses individu menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pemahaman yang 

sebelumnya sudah ada untuk memenuhi permintaan pada situasi yang tidak biasa. 

Siswa harus menganalisis apakah dia yang mempelajari dan menerapkan itu 

sebagai suatu yang baru dan situasi yang berbeda. Menurut Woolfolk (2001: 290), 

pemecahan masalah biasanya didefinisikan sebagai perumusan jawaban-jawaban 

baru, diluar penerapan sederhana yang sebelumnya mempelajari aturan untuk 

mencapai tujuan. 
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Langkah-langkah pemecahan masalah dirumuskan oleh beberapa ahli, 

yakni Dewey, Polya, serta Krulik & Rudnick. Carson (2007) menuliskan langkah-

langkah pemecahan masalah menurut beberapa ahli tersebut dalam Tabel 2.2 

berikut. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

John Dewey (1933) George Polya (1973) 
Stephen Krulik & Jesse 

Rudnick (1980) 

Mengenali masalah 

(Confront Problem) 

Memahami masalah 

(Understanding the 

Problem) 

Membaca 

(Read) 

Diagnosis atau 

pendefinisian masalah 

(Diagnose or Define 

Problem) 

Membuat rencana 

pemecahan 

(Devising a Plan) 

Mengeksplorasi 

(Explore) 

Mengumpulkan beberapa 

solusi pemecahan 

(Inventory Several 

Solutions) 

Melaksanakan rencana 

pemecahan 

(Carrying Out the Plan) 

Memilih suatu strategi 

(Select a Strategy) 

Menduga akibat dari 

solusi pemecahan 

(Conjecture 

Consequences of 

Solutions) 

Memeriksa kembali 

(Looking Back) 

Menyelesaikan 

(Solve) 

Mengetes akibat 

(Test Sequences) 

 Meninjau kembali dan 

mendiskusikan 

(Refiew and Extend) 

 

2.1.3.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Kemampuan pemecahan masalah memerlukan suatu keterampilan dan 

kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing siswa, yang mungkin akan 

berbeda antar siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Mengajarkan siswa 

untuk menyelesaikan masalah-masalah memungkinkan siswa itu menjadi lebih 

analitis dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Hal ini berarti pemecahan 

masalah biasanya didefinisikan sebagai merumuskan jawaban baru, melampaui 
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aplikasi sederhana dari proses belajar sebelumnya untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kemampuan siswa 

menggunakan pengetahuan/ bekal yang sudah dimilikinya untuk mencari jalan 

keluar atau solusi dari suatu permasalahan matematika yang tidak dapat dijawab 

dengan segera. 

Dalam penelitian ini analisisis yang digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah siswa adala langkah-langkah pemecahan 

menurut Polya, meliputi: memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. Kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat dilihat dari cara siswa menyelesaikan masalah 

menggunakan langkah-langkah pemecahan menurut Polya (Husna et al., 2013; 

Agustina et al., 2014; Anggraini et al., 2015). Alasan menggunakan langkah-

langkah pemecahan masalah menurut Polya yaitu langkah-langkah Polya 

mencakup semua pendapat ahli lain.  Menurut Marlina (2013), sebab-sebab 

langkah pemecahan masalah menurut Polya sering digunakan yaitu: (1) langkah-

langkah dalam proses pemecahan masalah cukup sederhana; (2) aktivitas-aktivitas 

pada setiap langkah cukup jelas; dan (3) langkah-langkah pemecahan masalah 

Polya telah lazim digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Selain itu, 

menurut Saad & Ghani (2008: 121), langkah pemecahan masalah menurut Polya 

juga digunakan secara luas di kurikulum matematika di dunia dan merupakan 

tahap pemecahan masalah yang jelas. 
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Langkah pertama adalah memahami masalah. Tanpa adanya pemahaman 

terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan 

masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa dapat memahami masalah dengan 

benar, selanjutnya siswa harus mampu menyusun rencana penyelesaian masalah. 

Kemampuan melakukan langkah kedua ini sangat tergantung pada pengalaman 

siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin banyak 

pengalaman siswa, semakin baik siswa menyusun rencana penyelesaian suatu 

masalah. Setelah rencana penyelesaian dibuat, selanjutnya siswa melakukan 

penyelesaian berdasarkan rencana tersebut. Langkah terakhir dari proses 

penyelesaian menurut Polya adalah memeriksa kembali penyelesaian terhadap 

langkah yang telah dikerjakan yaitu dari langkah pertama sampai langkah ketiga. 

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat dari 

indikator kemampuan pemecahan masalah pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Indikator Pemecahan 

Masalah 

Subindikator 

1. Memahami masalah Menuliskan hal yang diketahui dan yang 

ditanyakan dari soal 

2. Merencanakan 

penyelesaian masalah 

Menuliskan strategi/ rumus yang akan 

digunakan dalam penyelesaian masalah 

3. Melaksanakan rencana 

penyelesaian 

Menyelesaikan masalah berdasarkan rencana 

yang dipilih 

4. Memeriksa kembali  Memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh 

dalam pemecahan masalah 
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2.1.4 Model SSCS 

Pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran SSCS adalah sebagai 

berikut. 

2.1.4.1 Pengertian Model SSCS 

Model pembelajaran SSCS merupakan model pembelajaran yan berpusat 

pada siswa, karena melibatkan siswa pada setiap tahapnya (Azizahwati, 2008). 

Model SSCS juga merupakan model yang mengajarkan suatu proses pemecahan 

masalah dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (Pizzini et al., 

1988). 

Model ini pertama kali dikembangkan Pizzini pada tahun 1988 pada mata 

pelajaran sains (IPA). Selanjutnya, Pizzini et al. (1988) menyempurnakan model 

SSCS dan menyatakan bahwa model ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan 

sains saja, tetapi juga cocok untuk pendidikan matematika. Pada tahun 2000 

Regional Education Laboratories suatu lembaga pada departemen Pendidikan 

Amerika Serikat (US Departement of Education), mengeluarkan laporan bahwa 

model pembelajaran SSCS termasuk salah satu model pembelajaran yang 

memperoleh dukungan untuk dikembangkan dan dipakai pada mata pelajaran 

matematika dan IPA (Irwan, 2011). Model SSCS dapat meningkatkan 

kemampuan bertanya siswa, memperbaiki interaksi antar siswa, dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap cara belajarnya sendiri     

(Deli, 2015). 
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2.1.4.2 Sintaks Model SSCS 

Menurut Pizzini & Shepardson (1992: 5), model pembelajaran SSCS 

terdiri dari empat fase yaitu pertama fase search yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah, kedua fase solve yang bertujuan untuk merencanakan 

penyelesaian masalah, ketiga fase create yang bertujuan untuk menuliskan 

penyelesaian masalah yang diperoleh, dan keempat adalah fase share yang 

bertujuan untuk mensosialisasikan penyelesaian masalah. Pizzini menjelaskan 

secara rinci kegiatan yang dilakukan siswa pada fase search, solve, create, and 

share pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.4 Sintaks Model SSCS 

Fase Kegiatan yang dilakukan 

Search 1. Memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada siswa, yang 

berupa apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan apa yang 

ditanyakan. 

2. Melakukan observasi dan investigasi, membuat pertanyaan-

pertanyaan, menganalisis informasi yang ada sehingga diperoleh 

ide. 

Solve 1. Menghasilkan dan melaksanakan rencana untuk mencari solusi. 

2. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif, 

seperti kemampuan untuk memilih hipotesis yang berupa dugaan 

jawaban. 

3. Memilih metode, mengumpulkan data dan menganalisis. 

Create 1. Menciptakan produk yang berupa solusi masalah berdasarkan 

dugaan yang telah dipilih pada fase sebelumnya. 

2. Menggambarkan hasil dan kesimpulan sekreatif mungkin dan jika 

perlu siswa dapat menggunakan grafik, poster, atau model. 

Share 1. Berkomunikasi dengan guru, teman sekelompok serta kelompok 

lain atas solusi masalah. Siswa dapat menggunakan media 

rekaman, video, poster, dan laporan. 

2. Mengartikulasikan pemikiran mereka, menerima umpan balik, 

dan mengevaluasi solusi. 

(Pizzini et al., 1988) 

Dalam pembelajaran melalui model SSCS, siswa tidak hanya berpatokan 

pada pengetahuan yang sudah ada, melainkan lebih mengutamakan proses dalam 
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memperoleh pengetahuan baru. Peranan guru dalam model pembelajaran SSCS 

adalah memfasilitasi pengalaman untuk menambah pengetahuan siswa. 

Menurut Pizzini sebagaimana dikutip oleh Djumadi & Santoso (2014), 

mengemukakan bahwa model SSCS mempunyai keunggulan dalam upaya 

merangsang siswa untuk menggunakan kemampuannya dalam mengolah data atau 

fakta hasil proses belajarnya, sehingga siswa dapat dengan mudah melatih 

kemampuan berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi dan 

menjadikan siswa lebih aktif. Pembelajaran model SSCS memberikan peranan 

yang besar bagi siswa sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, 

dan mandiri. Dengan demikian akan meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

2.1.5 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan ciri khas dari 

pelaksanaan Kurikulum 2013. Menurut Kusmaryono & Setiawati (2013), 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruk konsep, hukum 

atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep. Menurut Kemendikbud 

(2013a), kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat 

pada siswa, (2) mengembangkan kreativitas siswa, (3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan 
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kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui 

penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, 

kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa (Kemendikbud, 

2013b). Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung 

informasi searah dari guru. Hal inilah yang mendorong pemerintah memasukkan 

unsur kreativitas menjadi karakter dari Kurikulum 2013.  

Kemendikbud (2014), menjelaskan bahwa proses pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yakni mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran matematika meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

2.1.6 Pembelajaran Menggunakan Model SSCS dan Pendekatan Saintifik 

Model pembelajaran SSCS merupakan model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, karena melibatkan siswa pada setiap tahapnya. Hal ini juga sesuai 

dengan pendekatan saintifik yang juga melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Menurut Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, lima pengalaman belajar 

pokok pada pendekatan saintifik dirinci dalam Tabel 2.5 berikut. 
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Tabel 2.5 Langkah Pembelajaran dalam Pendekatan Saintifik 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau 

dengan alat) 

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati. 

Mengumpulkan 

Informasi 

Melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku 

teks, mengamati objek/ kejadian/ aktivitas, wawancara 

dengan narasumber 

Menalar Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas 

dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. 

Mengkomunikasi Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

Kelima langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik dapat 

diintegrasikan dalam empat fase pada model pembelajaran SSCS. Integrasi 

pendekatan saintifik dalam model SSCS disajikan pada Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6 Integrasi Pendekatan Saintifik dalam Model SSCS 

Fase 

SSCS 
Kegiatan Belajar Pendekatan Saintifik 

Search 1. Memahami soal atau kondisi yang 

diberikan kepada siswa, yang berupa apa 

yang diketahui, apa yang tidak diketahui, 

dan apa yang ditanyakan. 

2. Melakukan observasi dan investigasi, 

membuat pertanyaan-pertanyaan, 

menganalisis informasi yang ada 

sehingga diperoleh ide. 

Mengamati, Menanya 

Solve 1. Menghasilkan dan melaksanakan rencana 

untuk mencari solusi. 

2. Mengembangkan pemikiran kritis dan 

keterampilan kreatif, seperti kemampuan 

untuk memilih hipotesis yang berupa 

dugaan jawaban. 

3. Memilih metode, mengumpulkan data 

dan menganalisis. 

Mengumpulkan 

Informasi 
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Fase 

SSCS 
Kegiatan Belajar Pendekatan Saintifik 

Create 1. Menciptakan produk yang berupa solusi 

masalah berdasarkan dugaan yang telah 

dipilih pada fase sebelumnya. 

2. Menggambarkan hasil dan kesimpulan 

sekreatif mungkin dan jika perlu siswa 

dapat menggunakan grafik, poster, atau 

model. 

Menalar 

 

Share 1. Berkomunikasi dengan guru, teman 

sekelompok serta kelompok lain atas 

solusi masalah. Siswa dapat menggunakan 

media rekaman, video, poster, dan laporan. 

2. Mengartikulasikan pemikiran mereka, 

menerima umpan balik, dan mengevaluasi 

solusi. 

Mengkomunikasi 

 

2.1.7 Gaya Kognitif 

Kecenderungan individu dalam menerima, mengolah, dan menyusun 

informasi serta menyajikan kembali informasi tersebut berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki disebut sebagai gaya kognitif. Gaya kognitif 

merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran. 

Sehubungan dengan hal itu seorang guru sebaiknya mengetahui gaya kognitif 

siswa sehingga guru memahami keadaan siswa dan tidak salah dalam 

membelajarkan konsep kepada siswa. Ada beberapa pengertian tentang gaya 

kognitif (cognitive styles) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, namun pada 

prinsipnya pengertian tersebut relatif sama. 

Menurut Witkin et al. (1977), gaya kognitif didefinisikan sebagai cara 

khas seseorang dalam menerima, memlihara, dan menggunakan informasi. 

Menurut Pintrich sebagaimana dikutip oleh Candiasa (2002), menyatakan bahwa 

gaya kognitif adalah karakteristik kepribadian yang relatif stabil yang 
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diekspresikan secara konsisten pada berbagai situasi. Sementara itu, Woolfolk 

(2001: 128) mengemukakan bahwa gaya kognitif adalah bagaimana seseorang 

menerima dan mengorganisasikan informasi dari dunia sekitarnya.Berdasarkan 

pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gaya 

kognitif adalah cara seseorang dalam memproses, menyimpan, maupun 

menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau menanggapi berbagai 

jenis situasi lingkungannya. Dalam keadaan normal gaya kognitif dapat 

diprediksi. Individu yang memiliki gaya kognitif tertentu pada suatu hari akan 

memiliki gaya kognitif yang sama pada waktu berikutnya.  

Terdapat beberapa penggolongan gaya kognitif menurut para ahli. 

Menurut Rahman (2008), gaya kognitif diklasifikasikan dari: (1) perbedaan gaya 

kognitif secara psikologis, meliputi: gaya kognitif field dependent dan gaya 

kognitif field independent, (2) perbedaan gaya kognitif secara konseptual tempo, 

meliputi: gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif refleksif, (3) perbedaan gaya 

kognitif berdasarkan cara berpikir, meliputi: gaya kognitif intuitif-induktif dan 

logik deduktif. Sedangkan Witkin et al. (1977), mengklasifikasikan gaya kognitif 

yang terdiri dari gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya kognitif field 

independent (FI). Gaya kognitif yang dibahas dalam penelitian ini adalah gaya 

kognitif FD dan gaya kognitif FI. Menurut Al-Salameh (2011), dimensi yang 

paling penting adalah FD dan FI. 

2.1.7.1 Gaya Kognitif Field Dependent (FD) 

Gaya kognitif FD merupakan suatu karakteristik individu yang 

cenderung mengorganisasi dan memproses informasi secara global sehingga 
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persepsinya mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Karaktersitik 

individu yang memiliki gaya kognitf FD (Witkin et al., 1977), yaitu: (1) 

cenderung untuk berpikir global; (2) cenderung menerima struktur yang sudah 

ada; (3) memiliki orientasi sosial; (4) cenderung memilih profesi yang 

menekankan pada ketrampilan sosial; (5) cenderung mengikuti tujuan yang yang 

sudah ada; dan (6) cenderung bekerja dengan motivasi eksternal serta lebih 

tertarik pada penguatan eksternal.  

Menurut Khoiriyah et al. (2013), siswa yang memiliki gaya kognitif FD 

cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Mereka sulit untuk 

memfokuskan diri pada satu aspek dari suatu situasi, mereka juga kesulitan dalam 

menganalisis informasi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Siswa FD 

cenderung kesulitan dalam memproses informasi yang diberikan, kecuali 

informasi tersebut telah diubah atau dimanipulasi kedalam bentuk yang biasa 

mereka kenal. Siswa FD cenderung memerlukan instruksi atau petunjuk yang 

lebih jelas mengenai bagaimana memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Santia (2015) bahwa siswa bergaya kognitif FD akan bekerja lebih baik 

jika diberi petunjuk dan arahan. 

Lebih lanjut Khoiriyah et al. (2013) menjelaskan bahwa siswa FD 

memiliki kesulitan dalam mempelajari materi terstruktur dan butuh analisis seperti 

mempelajari matematika. Meskipun demikian, mereka memiliki ingatan yang baik 

terhadap informasi-informasi sosial dan juga pada materi dengan muatan sosial. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Witkin et al. (1977), bahwa individu FD 

cenderung menyukai pelajaran yang berkaitan dengan bahasa, sosial, dan agama. 
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2.1.7.2 Gaya Kognitif Field Independent (FI) 

Gaya kognitif FI merupakan karakteristik individu yang cenderung 

memandang obyek terdiri dari bagian-bagian diskrit dan terpisah dari 

lingkungannya serta mampu menganalisis dalam memisahkan elemen-elemen dari 

konteksnya secara lebih analitik. Karaktersitik individu yang memiliki gaya 

kognitf FI (Witkin et al., 1977), yaitu: (1) memiliki kemampuan menganalisis 

untuk memisahkan obyek dari lingkungannya; (2) memiliki kemampuan 

mengorganisasikan obyek-obyek; (3) memiliki orientasi impersonal; (4) memilih 

profesi yang bersifat individual; (5) mendefinisikan tujuan sendiri; dan (6) 

mengutamakan motivasi intrinsik dan penguatan internal.  

Khoiriyah et al. (2013) mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki 

gaya kognitif FI lebih dapat menerima bagian-bagian terpisah dari suatu pola yang 

menyeluruh dan mampu menganalisa pola ke dalam komponen-komponenya. 

Siswa FI memiliki kemampuan lebih baik dalam menganalisis informasi 

kompleks, tidak terstruktur, dan mampu mengorganisasinya untuk memecahkan 

masalah. Siswa FI cenderung menguasai materi matematika yang membutuhkan 

analisis dibandingkan materi dengan muatan sosial. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Witkin et al. (1977), bahwa individu FI cenderung menyukai pelajaran 

yang berkaitan dengan matematika dan sains. Selain itu, siswa yang bergaya 

kognitif FI akan bekerja lebih baik jika diberi kebebasan (Santia, 2015). 

2.1.8 Materi 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi kelas VIII 

semester genap. Kompetensi Dasar yang dipilih yaitu menentukan luas permukaan 
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dan volume kubus, balok, prisma, dan limas dengan materi pokok menentukan 

luas permukaan dan volume balok dan kubus. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2013) tentang Keefektifan 

Model Pembelajaran SSCS Berbantuan Kartu Masalah terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa, memperoleh kesimpulan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa dengan penerapan model pembelajaran 

SSCS berbantuan kartu masalah lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah matematik siswa dengan pembelajaran ekspositori. Hal ini sesuai 

hasil penelitiannya yaitu rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas eksperimen yaitu      , sedangkan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas kontrol yaitu      . Rata-rata persentase 

aktivitas siswa di kelas eksperimen yaitu 71,45% dan persentase aktivitas 

siswa di kelas kontrol yaitu 46,43%, sehingga terlihat bahwa siswa di kelas 

eksperimen lebih aktif daripada kelas kontrol. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Periartawan et al. (2014) tentang Pengaruh 

Model Pembelajaran SSCS terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Kelas IV di Gugus XV Kalibukbuk, memperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran SSCS berpengaruh positif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas IV 

dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas IV melalui pembelajaran konvensional di Gugus XV Kalibukbuk 
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Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan hasil penelitiannya bahwa rata-

rata skor kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran SSCS adalah 102,72 berada pada 

kategori sangat tinggi dan rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi konvensional 

adalah 72 berada pada kategori sedang. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deli (2015) tentang Penerapan Model 

Pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS) untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII-2 SMP Negeri 13 Pekanbaru, 

memperoleh kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran Search Solve Create 

Share (SSCS) dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 

VII-2 SMP Negeri 13 Pekanbaru semester genap tahun pelajaran 2013/2014 

pada materi pokok Bangun Datar Segi Empat. Hal ini sesuai dengan hasil 

dalam penelitiannya bahwa rata-rata motivasi siswa sebelum pembelajaran 

     , sedangkan pada siklus pertama rata-rata motivasi siswa untuk belajar 

matematika bertambah menjadi      , dan pada siklus kedua rata-ratanya 

bertambah menjadi      . 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vendiagrys et al. (2015) tentang Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Soal Setipe TIMSS 

Berdasarkan Gaya Kognitif Siswa pada Pembelajaran Model Problem Based 

Learning, memperoleh kesimpulan bahwa: (1) untuk subjek FI dalam 

menyelesaikan masalah memiliki profil: dapat memahami pernyataan verbal 

dari masalah dan mengubahnya ke dalam kalimat matematika, lebih analitis 
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dalam menerima informasi, dapat memperluas hasil pemecahan masalah dan 

pemikiran matematis, memberikan suatu pembenaran berdasarkan pada 

hasil,dan memecahkan masalah dalam konteks kehidupan nyata, memperoleh 

jawaban yang benar, (2) untuk subjek FD dalam menyelesaikan masalah 

memiliki profil: dapat memahami pernyataan verbal dari masalah, tetapi tidak 

dapat mengubahnya ke dalam kalimat matematika, lebih global dalam 

menerima informasi, mudah terpengaruh manipulasi unsur pengecoh karena 

memandang secara global, tidak dapat memperluas hasil pemecahan masalah, 

memberikan suatu pembenaran berdasarkan pada hasil,dan memecahkan 

masalah dalam konteks kehidupan nyata, sering tidak dapat memperoleh 

jawaban yang benar. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al. (2015) tentang Profil Pemecahan 

Masalah Matematika Siswa  Ditinjau dari Gaya Kognitif dan Efikasi Diri 

pada Siswa Kelas VIII Unggulan SMPN 1 Watampone, memperoleh 

kesimpulan bahwa siswa dengan gaya kognitif FI memilki respon pemecahan 

masalah matematika yang lebih kompleks dibandingkan dengan FD yang cara 

pengerjaannya lebih umum. 

2.3 Kerangka Berpikir 

SSCS merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa karena 

melibatkan siswa pada setiap tahapnya. Model SSCS terdiri dari empat fase, yaitu 

fase search, fase solve, fase create, dan fase share. Fase search bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah, fase solve bertujuan untuk merencanakan penyelesaian 

masalah, fase create bertujuan untuk menuliskan penyelesaian masalah 
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berdasarkan rencana yang diperoleh, dan fase share bertujuan untuk 

mensosialisasikan penyelesaian masalah. Lebih jelasnya sintaks model 

pembelajaran SSCS yaitu: 

1. Fase search: memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada siswa, 

berupa apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan apa yang ditanyakan 

pada soal. 

2. Fase solve: mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif, seperti 

kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan, membentuk hipotesis 

yang berupa dugaan jawaban. 

3. Fase create: menciptakan produk yang berupa solusi masalah berdasarkan 

dugaan yang telah dipilih pada fase sebelumnya. 

4. Fase share: berkomunikasi dengan guru, teman sekelompok serta teman lain 

atas solusi masalah. 

Model SSCS dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa (Pizzini, 1988). Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan 

mencari solusi penyelesaian dari situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kemampuan pemecahan masalah memerlukan suatu 

keterampilan dan kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing siswa. Model 

SSCS juga didukung oleh teori-teori belajar yang sudah ada. Teori Piaget 

menyatakan bahwa dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadi interaksi antar siswa. Teori Ausubel menyatakan pentingnya memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan idenya sendiri. 
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Teori Vygotsky menyatakan bahwa scaffolding dapat membantu siswa memahami 

permasalahan dan memungkinkan siswa belajar mandiri. 

Masing-masing siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang 

berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan pengalaman siswa yang berbeda-beda 

dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah siswa 

juga dipengaruhi oleh gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan cara khas 

seseorang dalam menerima, memelihara, dan menggunakan informasi. 

Dalam penelitian ini gaya kognitif terdiri dari dua dimensi, yaitu gaya 

kognitif field dependent (FD) dan gaya kognitif field independent (FI). Individu 

FD cenderung mengorganisasi dan memproses informasi secara global sehingga 

persepsinya mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Dalam pembelajaran 

individu FD cenderung memerlukan instruksi atau petunjuk yang lebih jelas 

mengenai bagaimana memecahkan masalah. Sedangkan individu FI cenderung 

memandang obyek terdiri dari bagian-bagian diskrit dan terpisah dari 

lingkungannya. Dalam pembelajaran individu FI cenderung memiliki kemampuan 

lebih baik dalam menganalisis informasi yang kompleks dan tidak terstruktur 

untuk memecahkan masalah. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2013) dan 

Periartawan et al. (2014), model SSCS dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Dalam penelitian ini setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan model SSCS diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Lebih jelasnya 



44 
 

 
 

kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan dalam skema pada Gambar 2.1 

berikut. 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir, diperoleh 

hipotesis bahwa pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. 

Rincian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui penerapan model 

pembelajaran SSCS dengan pendekatan saintifik mencapai kriteria ketuntasan 

belajar secara klasikal, yaitu jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 

atau sama dengan    sebanyak lebih dari atau sama dengan     dari jumlah 

siswa yang ada. 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII setelah 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik lebih baik 

daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII 

setelah pembelajaran melalui model ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode campuran (mixed 

methods). Penelitian metode campuran merupakan suatu langkah penelitian 

dengan menggunakan dua bentuk penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009: 5), 

penelitian metode campuran adalah pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. 

Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (mixing) kedua 

pendekatan tersebut dalam satu tahap penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks 

dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, tetapi juga 

melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data 

kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (konkuren) dalam satu tahap penelitian, 

kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil 

keseluruhan.  
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 Dalam penelitian ini metode kuantitatif digunakan untuk menguji apakah 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. Sedangkan metode 

kualitatif digunakan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah 

matematika ditinjau dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan pendekatan 

saintifik pada siswa kelas VIII. 

Untuk menguji keefektifan model SSCS dengan pendekatan saintifik 

diperlukan sampel yang diambil dari populasi yang ditentukan. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Semarang tahun pelajaran 

2015/2016. Dari populasi tersebut dipilih sampel secara acak yaitu satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimen akan diberi perlakuan 

pembelajaran matematika melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik, 

sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran matematika dengan model 

ekspositori. Setelah kedua kelas diberi perlakuan, pada pertemuan terakhir 

diadakan tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

ditinjau dari gaya kognitif langkah pertama yang dilakukan adalah mengadakan 

tes awal dan tes pengklasifikasian gaya kognitif (GEFT). Tes awal berfungsi 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam pemecahan masalah. Tes awal 

ini dilaksanakan pada kelas yang terpilih sebagai kels eksperimen. Kemudian dari 

hasil tes awal, siswa dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu kelompok atas, 

kelompok sedang, dan kelompok bawah. 
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GEFT berfungsi untuk mengelompokkan siswa ke dalam gaya kognitif 

FD atau FI. GEFT dilaksanakan pada kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

pembelajaran matematika melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik. Dari 

GEFT ini didapatkan dua golongan siswa yaitu siswa dengan gaya kognitif FD 

dan siswa dengan gaya kognitif FI. Setelah diketahui gaya kognitif siswa, 

kemudian masing-masing gaya kognitif tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan 

hasil tes awal. 

Siswa yang bergaya kognitif FD dikelompokkan menjadi tiga golongan 

yaitu siswa FD kelompok atas, siswa FD kelompok sedang, dan siswa FD 

kelompok bawah. Siswa yang bergaya kognitif FI dikelompokkan menjadi tiga 

golongan yaitu siswa FI kelompok atas, siswa FI kelompok sedang, dan siswa FI 

kelompok bawah. Jadi banyaknya kelompok siswa ada 6 golongan. 

Dari masing-masing golongan siswa tersebut kemudian dipilih satu siswa 

yang kemudian dijadikan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian nantinya 

akan dianalisis kemampuan pemecahan masalahnya secara mendalam. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa akan dianalisis berdasarkan langkah-

langkah pemecahan menurut Polya. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret – 30 April 2016. 

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yaitu SMP Negeri 21 

Semarang. 



49 
 

 
 

3.3 Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 21 

Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016. Pada penelitian kuantitatif dibutuhkan 

sampel siswa dengan memilih dua kelas dari populasi, yaitu satu kelas untuk kelas 

eksperimen dan satu kelas untuk kelas kontrol. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Simple random sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2010: 120). Kelas eksperimen akan diberi 

perlakuan berupa pembelajaran matematika melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik. Sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran 

matematika melalui model ekspositori. 

Pada penelitian kualitatif dibutuhkan subjek penelitian yaitu dengan 

memilih 6 dari seluruh siswa kelas eksperimen. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan subjek penelitian yaitu purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2010: 300). Subjek penelitian ditentukan berdasarkan hasil tes awal 

dan GEFT yaitu 1 siswa dengan gaya kognitif FD kelompok atas, 1 siswa dengan 

gaya kognitif FD kelompok sedang, 1 siswa dengan gaya kognitif FD kelompok 

bawah,  1 siswa dengan gaya kognitif FI kelompok atas, 1 siswa dengan gaya 

kognitif FI kelompok sedang, dan 1 siswa dengan gaya kognitif FI kelompok 

bawah. Selain itu, subjek penelitian juga dipilih dengan mempertimbangkan 

penjelasan guru mengenai kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 

atau jalan pikiran secara lisan. Subjek penelitian yang terpilih kemudian dianalisis 
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kemampuan pemecahan masalah matematikanya berdasarkan langkah-langkah 

pemecahan menurut Polya. Alur pemilihan subjek digambarkan pada Gambar 3.1 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Alur Pemilihan Subjek Penelitian 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

3.4.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil tes awal, data 

hasil tes pengklasifikasian gaya kognitif, hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika, dan hasil wawancara dengan siswa selaku subjek penelitian. 

Data hasil tes awal digunakan untuk menggolongkan siswa ke dalam kelompok 
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atas, kelompok sedang, dan kelompok bawah. Data hasil tes pengklasifikasian 

gaya kognitif digunakan untuk mengklasifikasikan siswa yang bergaya kognitif 

FD dan siswa yang bergaya FI. Data hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

digunakan untuk menguji efektifitas pembelajaran melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik. Selanjutnya, data hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa dan data hasil wawancara digunakan untuk menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

untuk analisis data kuantitatif dan sumber data untuk analisis data kualitatif. 

Sumber data untuk analisis data kuantitatif yaitu dua kelas, satu kelas eksperimen 

dan satu kelas kontrol. Sedangkan sumber data untuk analisis kualitatif yaitu 6 

siswa yang masing-masing teridiri dari 3 siswa bergaya kognitif FD dan 3 siswa 

bergaya kognitif FI.  

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang sistemik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Observasi 

Hadi dalam Sugiyono (2010: 203) menyatakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam 
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penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati bagaimana kondisi sekolah, 

kegiatan pembelajaran khususnya matematika, kondisi siswa, dan kurikulum serta 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. 

3.5.2 Tes Tertulis 

Tes dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tes awal kemampuan 

pemecahan masalah, tes akhir kemampuan pemecahan masalah, dan tes 

pengklasifikasian gaya kognitif. Tes awal dan tes akhir merupakan tes berbentuk 

uraian. Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam 

pemecahan masalah sebelum diberi pembelajaran. Tes awal juga digunakan untuk 

mengelompokkan siswa yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan 

subjek penelitian. 

Tes akhir memuat soal-soal yang digunakan untuk mengungkap 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah dilakukan pembelajaran. Agar data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan, siswa diberikan tes 

kemampuan pemecahan masalah pada setiap pertemuan sebagai tes pembiasaan 

sehingga diharapkan pada akhir penelitian diperoleh data kemampuan pemecahan 

masalah yang akurat. Tes akhir kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan 

selama 80 menit. 

Tes pengklasifikasian gaya kognitif ini mengadopsi dari tes gaya kognitif 

yang dikembangkan oleh Witkin. Tes yang dimaksud adalah Group Embedded 

Figure Test (GEFT). GEFT digunakan untuk mengklasifikasikan siswa dalam 

gaya kognitif FD dan FI. Tes ini dilaksanakan selama 12 menit. 
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Pada saat pelaksanakan tes, siswa tidak diperbolehkan membuka buku 

dan tidak boleh bekerja sama dengan temannya. Pelaksanaan kedua tes dijaga dan 

diawasi langsung oleh peneliti. 

3.5.3 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2010: 317). Moleong (2007: 186) menyatakan maksud 

dari wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntunan, dan lain lain. Melalui wawancara peneliti akan 

mendapatkan informasi secara langsung yang mendalam tentang segala sesuatu 

yang ada pada subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menggali kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya kognitif 

berdasarkan tes yang diberikan. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur. Urutan pertanyaan, kalimat, dan cara penyajian sama untuk 

setiap responden. Selain itu, wawancara tak terstruktur juga digunakan untuk 

menemukan informasi yang tidak baku. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan instrumen pedoman 

wawancara. Pedoman ini dibuat oleh peneliti dan divalidasi secara teoritis oleh 2 

validator ahli, yaitu Dosen Jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. 

3.5.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak 

ditentukan dalam tes tertulis dan wawancara yang bersifat penting. Catatan 
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lapangan dalam penelitian ini berupa rekaman wawancara antara peneliti dengan 

subjek yang mendukung penelitian dan dokumentasi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes 

awal, instrumen tes gaya kognitif, instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran, 

instrumen tes akhir kemampuan pemecahan masalah, dan instrumen pedoman 

wawancara. Rincian mengenai instrumen penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut. 

3.6.1 Instrumen Tes Awal 

Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa sebelum diberi pembelajaran. Dalam penelitian ini tes awal disusun sesuai 

dengan indikator kemampuan pemecahan masalah. Tes ini diberikan kepada siswa 

kelas VIII G dengan materi tes adalah lingkaran. Hasil tes digunakan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atas, kelompok sedang, dan 

kelompok bawah yang selanjutnya digunakan untuk menentukan subjek 

penelitian. 

3.6.2 Instrumen Tes Pengklasifikasian Gaya Kognitif 

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya kognitif siswa 

adalah GEFT yang dikembangkan oleh (Witkin et al., 1977). Tes ini tidak 

dipengaruhi oleh budaya dan bahasa, karena setiap butir soalnya terdiri dari 

gambar yang kompleks yang memuat sebuah gambar yang sederhana. Tugas 

subjek penelitian dalam tes ini adalah mempertebal gambar sederhana yang 

terdapat di dalam gambar-gambar kompleks tersebut. Instrumen yang 
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dikembangkan oleh Witkin ini merupakan instrumen baku dengan koefisien 

reliabilitas 0,81 (Suningsih, 2015). Tes ini reliabel dan valid karena sudah 

mengalami sejumlah pengujian. 

Instrumen GEFT dalam penelitian ini menggunakan GEFT yang 

diterjemahkan oleh Ulya dari buku asli yang berjudul A Manual For The 

Embedded Figure Test karangan Witkin et al. dan telah divalidasi oleh dosen ahli. 

Oleh karena itu instrumen GEFT ini sudah layak untuk digunakan langsung dalam 

penelitian. 

GEFT terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari tujuh item yang 

khusus digunakan untuk latihan dengan waktu tiga menit. Sedangkan bagian 

kedua dan ketiga terdiri dari sembilan item, masing-masing bagian diberi waktu 

lima menit. Hasil tes pada bagian pertama tidak diperhitungkan karena berfungsi 

sebagai latihan. Sedangkan pada bagian kedua dan ketiga masing-masing butir 

soal diberi skor 1 untuk jawaban benar dan diberi skor 0 untuk jawaban salah, 

sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 18. 

Menurut Ebrahim (2013), siswa dengan skor 0 –11 dikategorikan dalam 

gaya kognitif FD dan siswa dengan skor 12–18 dikategorikan dalam gaya kognitif 

FI. Sedangkan menurut Al-Salameh (2011), siswa dengan skor 0 – 8 

dikategorikan gaya kognitif FD dan siswa dengan skor 9 – 18  dikategorikan gaya 

kognitif FI. Dalam penelitian ini, penggolongan gaya kognitif menggunakan 

kategori yang dirumuskan oleh Ebrahim (2011) dengan mengacu pada aturan 

nasional GEFT yaitu 11 jawaban benar. Aturan nasional ini digunakan untuk 

menentukan apakah siswa termasuk kategori FD atau FI. 
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3.6.3 Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk empat 

pertemuan. RPP dibuat sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah 

penelitian, yaitu kurikulum 2013. RPP dibuat menggunakan model pembelajaran 

SSCS dengan pendekatan saintifik pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. RPP 

yang digunakan dalam penelitian ini divalidasi oleh dua ahli, yaitu Dosen Jurusan 

Matematika FMIPA Unnes. 

3.6.4 Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan indikator 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Tes ini diberikan kepada siswa kelas VIII 

dengan materi tes adalah bangun ruang sisi datar. 

Langkah-langkah pengembangan tes untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan bentuk soal yang digunakan yaitu soal uraian. 

2. Menentukan banyaknya butir soal dan alokasi waktu untuk mengerjakan tes. 

3. Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran dan 

indikator kemampuan pemecahan masalah. 

4. Menyusun butir soal sesuai dengan kisi-kisi. 

5. Mereview dan merevisi soal. 

6. Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

7. Melakukan validasi soal oleh dosen pembimbing. 

8. Melakukan uji coba soal. 
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9. Menganalisis hasil uji coba soal, meliputi validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan taraf kesukaran. 

10. Memperbaiki dan merakit soal berdasarkan hasil analisis uji coba soal. 

Setelah soal diperbaiki, dilakukan validasi lagi oleh dua ahli, yaitu Dosen 

Jurusan Matematika FMIPA Unnes. Tujuan dari validasi ini yaitu agar tes 

kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian benar-benar 

layak untuk disajikan. 

3.6.5 Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman  wawancara yaitu alat bantu yang digunakan peneliti ketika 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan responden. Wawancara ini 

bertujuan untuk memvalidasi deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa, 

sehingga pedoman wawancara dibuat sesuai indikator pemecahan masalah 

menurut Polya. 

Sebelum digunakan, pedoman wawancara ini divalidasi oleh dua ahli 

yaitu Dosen Jurusan Matematika FMIPA Unnes. Validasi ini dilakukan dengan 

tujuan agar pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian benar-benar 

layak untuk disajikan. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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Tahap I. Observasi dan Perencanaan 

(1) Melakukan observasi secara langsung di SMP Negeri 21 Semarang dan 

bertanya kepada guru matematika terkait kurikulum, kemampuan siswa, dan 

lain sebagainya. 

(2) Melaksanakan Tes Awal pada salah satu kelas VIII SMP Negeri 21 

Semarang. 

(3) Memperoleh data nilai Ulangan Harian siswa kelas VIII SMP Negeri 21 

Semarang. 

(4) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(5) Menentukan kelas yang dijadikan subjek penelitian yang kemudian akan 

diberi tes pengklasifikasian gaya kognitif. 

(6) Membuat instrumen dan perangkat pembelajaran yang digunakan, seperti: 

a. kisi-kisi, soal tes, pedoman dan rubrik penskoran tes awal kemampuan 

pemecahan masalah; 

b. RPP materi balok dan kubus; 

c. tes pengklasifikasian gaya kognitif (GEFT); 

d. kisi-kisi, soal tes, pedoman dan rubrik penskoran tes akhir kemampuan 

pemecahan masalah; 

e. pedoman wawancara; 

Tahap II. Pelaksanaan 

(1) Validasi tes awal, RPP, tes pengklasifikasian gaya kognitif, tes akhir 

kemampuan pemecahan masalah, dan pedoman wawancara oleh validator. 
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(2) Melaksanakan uji coba soal tes akhir pada kelas VIII C SMP Negeri 21 

Semarang. 

(3) Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Setelah dilakukan uji coba soal tes akhir, 

diperoleh rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu 56,11 

dan simpangan bakun 15,03. KKM kemampuan pemecahan masalah siswa 

ditentukan dengan menjumlahkan rata-rata nilai kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan 0,25 simpangan bakunya. Jadi pada penelitian ini, nilai 

KKM kemampuan berpikir kreatif adalah       (          ) sehingga 

diperoleh                  dibulatkan menjadi 60. 

(4) Tes awal kemampuan pemecahan masalah pada salah satu kelas VIII. 

(5) Tes pengklasifikasian gaya kognitif pada kelas eksperimen. 

(6) Pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran melalui model ekspositori pada kelas kontrol. 

(7) Tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

(8) Wawancara mendalam untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa berdasarkan hasil tes penggolongan gaya kognitif. 

Tahap III. Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh selama proses penelitian dikumpulkan dan 

dianalisis untuk mengetahui hasilnya.  

Tahap IV. Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini, hasil-hasil penelitian disusun dan dilaporkan. 
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Tahap V. Evaluasi 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang 

dilakukan telah sesuai. 

Untuk lebih jelas prosedur dalam penelitian ini disajikan dalam skema 

berikut. 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

Keterangan: 

- - - - - -  : Penelitian Kuantitatif 

_______ : Penelitian Kualitatif 
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3.8 Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum digunakan untuk mengambil data dalam penelitian, instrumen 

diujicobakan pada siswa di luar kelas yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian. Setelah dilakukan uji coba soal didapatkan data hasil uji coba. Data 

tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang 

baik, dan soal yang jelek, sehingga peneliti mengetahui butir soal mana saja yang 

bisa digunakan, diperbaiki, atau dibuang. Adapun analisis perangkat tes meliputi 

validitas butir soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran butir soal, analisis daya 

pembeda soal. 

3.8.1 Analisis Validitas Butir Soal 

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes 

melakukan fungsi ukurnya. Validitas soal ditentukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan mengkorelasikan jumlah skor butir dengan skor 

total. Menurut Arikunto (2009: 72), cara menghitung validitas suatu soal adalah 

sebagai berikut. 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +  
  

dengan 

    = koefisien korelasi item soal 

  = banyaknya peserta tes 

   = jumlah skor butir soal 

   = jumlah skor total 

    = jumlah perkalian skor butir dengan skor total 
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    = jumlah kuadrat skor butir soal 

    = jumlah kuadrat skor butir total 

Hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan harga kritis   

product moment dengan  signifikansi     . Jika            maka butir soal 

tersebut valid (Arikunto, 2009: 72). Dari analisis hasil uji coba tes kemampuan 

pemecahan masalah dari 8 butir soal uraian diperoleh 8 butir soal tersebut valid 

karena           . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 51. 

3.8.2 Analisis Reliabilitas Soal 

Menurut Sugiyono (2010: 173), reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2013: 122), reliabilitas soal 

uraian ditentukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

     .
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 ∑  
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dengan  
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, 

dimana 

    = reliabilitas yang dicari 

  = banyak butir soal 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap butir 

  
  = varians total 

  = jumlah peserta tes 
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   = jumlah skor tiap butir soal 

  = nomor butir soal 

Hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan harga kritis r 

product moment dengan taraf signifikansi     . Jika            maka soal 

yang diujikan reliabel (Arikunto, 2009: 112). Dari analisis hasil uji coba tes 

kemampuan pemecahan masalah diperoleh nilai     sebesar      . Karena 

           maka soal tes yang diujicobakan reliabel. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 52. 

3.8.3 Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Menurut Arikunto (2009: 222) soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir 

soal digunakan bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal. Bilangan 

yang dimaksud yaitu indeks kesukaran butir (difficulty index). Besarnya indeks 

kesukaran yaitu antara 0,00 sampai dengan 1,00. 

Menurut Arikunto (2009: 210) rumus yang digunakan untuk menentukan 

taraf kesukaran (TK) soal bentuk uraian adalah sebagai berikut. 

   
    

                             
 

dengan 

     
                                 

                               
  

Kriteria tingkat kesukaran butir soal diklasifikasikan pada Tabel 3.1 berikut. 
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Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

             Sukar 

             Sedang 

             Mudah  

Dari analisis hasil uji coba tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh 

tingkat kesukaran butir soal yang termasuk kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 3, 

4, 5, 6, 7, dan 8, sedangkan butir soal yang termasuk kategori mudah yaitu soal 

nomor 2. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 54. 

3.8.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu soal mampu 

membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

kurang pandai (berkemampuan rendah). Daya pembeda soal berkisar pada nilai 

     sampai dengan      dan mengenal tanda negatif. Daya pembeda bernilai 

negatif digunakan jika suatu soal terbalik dalam menunjukkan kualitas peserta tes, 

yaitu siswa yang kurang pandai dapat menyelesaikan soal, sedangkan siswa yang 

pandai tidak dapat mengerjakan soal. Ada tiga titik daya pembeda, yaitu: 

 

Soal yang baik (memiliki daya beda tinggi) adalah soal yang dapat dijawab benar 

oleh siswa-siswa yang pandai saja (Arikunto, 2009: 226). Jika soal dapat 

dikerjakan dengan benar oleh siswa pandai maupun siswa kurang pandai, maka 

soal tersebut tidak mempunyai daya beda (daya beda rendah). 

Menurut Arikunto (2009: 231) untuk menghitung daya pembeda soal 

digunakan rumus sebagai berikut. 
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(     )

    
  

dengan 

    = daya pembeda 

    = rata-rata skor kelompok atas 

    = rata-rata skor kelompok bawah 

      = skor maksimal 

Untuk mengetahui baik tidaknya soal dapat menggunakan klasifikasi 

daya pembeda pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda Kriteria 

            Jelek 

            Cukup 

            Baik 

            Baik sekali 

Dari analisis hasil uji coba tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh 

daya pembeda butir soal yang termasuk kriteria jelek yaitu soal nomor 1, daya 

pembeda butir soal yang termasuk kategori cukup yaitu soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 

dan 7, serta daya pembeda butir soal yang termasuk kategori baik yaitu soal 

nomor 8. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 53. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif yang masing-masing akan 

dijelaskan sebagai berikut. 
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3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan dua tahap, yaitu analisis data awal dan 

analisis data akhir. Analisis data awal dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan. 

Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang dipilih sebagai 

subjek penelitian memiliki kemampuan awal yang sama. Data yang digunakan 

untuk analisis data awal yaitu data nilai Ulangan Harian pada materi Lingkaran 

kelas VIII SMP Negeri 21 Semarang. Sedangkan data yang digunakan untuk 

analisis data akhir yaitu data nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah pembelajaran matematika melalui model SSCS dengan pendekatan 

saintifik. Tujuan analisis data akhir yaitu untuk mengetahui apakah pembelajaran 

melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. 

Berikut analisis data kuantitatif yang dilakukan pada analisis data awal 

dan analisis data akhir. 

3.9.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui keadaan awal dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data tahap awal terdiri dari uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 

3.9.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas data yang diperoleh digunakan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis 

yang diujikan adalah sebagai berikut. 
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  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

  : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Langkah-langkah pegujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun data kemudian mencari nilai tertinggi dan terendah untuk mencari 

rentang. 

                         –                 

2) Menentukan banyak kelas interval (k) dengan menggunakan aturan Sturges, 

yaitu                , dengan n = banyaknya objek penelitian. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

         
       

 
  

4) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

5) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

6) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:    
    ̅

 
, dimana S 

adalah simpangan baku dan  ̅ adalah rata-rata sampel. 

7) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

8) Menghitung frekuensi yang diharapkan (  ) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah dibawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

9) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus: 

   ∑
(     )

 

  

 
    (Sudjana, 2005: 273). 

 



69 
 

 
 

Keterangan: 

   = harga Chi Kuadrat 

   = frekuensi hasil pengamatan, dan 

   = frekuensi yang diharapkan. 

10) Membandingkan harga Chi-Kuadrat yang diperoleh dengan harga 

      
 dengan        dan taraf signifikan   . 

11) Kriteria pengujiannya adalah terima    jika     (   )(   )
  dengan taraf 

signifikansi    (Sudjana, 2005: 273). 

12) Menarik kesimpulan,    diterima jika harga           
  pada taraf 

signifikansi 5% yang berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

3.9.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data 

penelitian berawal dari kondisi yang homogen (sama). Uji homogenitas ini 

dilakukan untuk menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesis. Uji homogenitas menggunakan uji F. 

1) Hipotesis 

  :       (kelas kelompok memiliki varians yang sama). 

  :       (kelas kelompok memiliki varians yang berbeda). 

2) Rumus yang digunakan adalah rumus F, yaitu 

        
               

                
     (Sudjana, 2005: 250). 

Keterangan: 

    = varians kelas eksperimen 
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   = varians kelas kontrol 

   =      = dk pembilang 

   =      = dk penyebut 

3) Kriteria pengujiannya adalah terima    jika           
 
 (     )

 dengan taraf 

signifikansi    (Sudjana, 2005: 250). 

4) Menarik kesimpulan. 

3.9.1.2 Analisis Data Akhir 

Setelah diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama, kemudian kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik dan kelas kontrol 

memperoleh pembelajaran model ekspositori. Setelah kelas eksperimen diberi 

perlakuan, kemudian kedua kelas diberikan tes akhir, yaitu tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah 

hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. Analisis yang dilakukan yaitu 

uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis I (uji kriteria ketuntasan), dan uji 

hipotesis II (uji perbedaan dua rata-rata). 

3.9.1.2.1 Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas sama dengan langkah-langkah uji 

normalitas pada analisis data tahap awal. 

3.9.1.2.2 Uji Homogenitas 

Langkah-langkah uji homogenitas sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas pada analisis data tahap awal. 



71 
 

 
 

3.9.1.2.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar Klasikal) 

(a) Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal digunakan untuk mengetahui apakah 

presentase ketuntasan belajar klasikal siswa kelas eksperimen mencapai 

presentase yang telah ditetapkan yaitu    . Untuk menguji ketuntasan belajar 

klasikal digunakan uji proporsi. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Hipotesis 

  :        (presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

  nilai     belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

  :        (presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

 nilai     sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

2) Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu: 

  
 

 
   

√
  (    )

 

 (Sudjana, 2005: 233). 

3) Kriteria pengujian: tolak    jika          (     ), dengan  (     ) diperoleh 

dari daftar distribusi normal baku dengan peluang (     ). 

4) Menarik kesimpulan. 

3.9.1.2.4 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan pemecahaan masalah matematika siswa pada kelas eksperimen lebih 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 

kontrol. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. 
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1) Hipotesis 

  :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 

kontrol) 

  :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  

  pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan  

  pemecahan masalah matematika siswa pada kelas kontrol) 

2) Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

  
 ̅   ̅ 

 √
 

  
 
 

  

 dengan    
(    )  

  (    )  
 

        
  (Sudjana, 2005:239). 

Keterangan: 

 ̅   = rata-rata nilai kelompok eksperimen 

 ̅   = rata-rata nilai kelompok kontrol 

    = banyaknya siswa kelompok eksperimen 

    = banyaknya siswa kelompok kontrol 

   = simpangan baku 

  
   = varians kelas eksperimen 

  
   = varians kelas kontrol 

3) Kriteria pengujian: terima    jika               , dengan                  

        (   )(       ), taraf signifikansi   , dan           . 

4) Menarik kesimpulan. 



73 
 

 
 

3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

analisis data hasil wawancara. Analisis data hasil wawancara dilakukan secara 

mendalam untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah diklasifikasikan berdasarkan gaya kognitifnya. 

Analisis data hasil wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan 

langkah-langkah yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Sugiyono, 2010: 338). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

disajikan dalam skema berikut. 

 

Gambar 3.3 Analisis Data Kualitatif 

3.9.2.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan memilih hal-hal penting yang sesuai 

dengan fokus penelitian yang hendak dituju yaitu menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dari setiap subjek wawancara. Reduksi 

data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan 

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

penting dan membuang yang tidak perlu terhadap data yang telah diperoleh, 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian 

ini data yang direduksi adalah hasil wawancara kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Hasil wawancara dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan 

membuang hal-hal yang tidak berguna sehingga peneliti mendapat gambaran jelas 

dan mempermudah saat membuat kesimpulan. 

3.9.2.2 Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Dalam menganalisis data kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Melalui penyajian 

data, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah untuk dipahami. 

Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal 

ini peneliti akan menyajikan hasil perolehan skor analisis ke dalam tabel dan 

deskripsi agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan dan 

perbedaan dari kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.9.2.3 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru 

yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih samar kemudian diteliti agar menjadi jelas. 

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis, atau teori. Hasil yang diperoleh dalam seluruh proses analisis 
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selanjutnya disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat data-data 

temuan yang ditemukan.  

3.10 Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data 

yang telah didapatkan. Keabsahan data menurut Moleong (2007: 320-321) adalah 

bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; 

(2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; (3) memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Keabsahan data sangat perlu 

dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertangungjawabkan 

secara ilmiah. Pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk 

mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan 

berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian. 

Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2010: 373) triangulasi teknik berarti 

mengecek keabsahan data dari teknik pengumpulan yang berbeda-beda dengan 

sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti mengecek keabsahan 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah dengan data hasil wawancara. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

membandingkan serta memeriksa data hasil wawancara dari subjek yang berbeda 

dalam satu gaya kognitif yang sama. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian di SMP Negeri 21 Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model SSCS dengan 

pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas VIII dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika 

ditinjau dari gaya kognitif melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada 

siswa kelas VIII. Dalam penelitian ini untuk menguji keefektifan model SSCS 

dipilih dua kelas, yaitu kelas VIII G sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII H 

sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran melalui 

model SSCS dengan pendekatan saintifik dan kelas kontrol mendapatkan 

pembelajaran ekspositori. Sedangkan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif dipilih 3 subjek 

bergaya kognitif FD dan 3 subjek bergaya kognitif FI. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2016. Setelah 

menentukan kelas penelitian, selanjutnya peneliti memberikan tes awal dan 

GEFT. Tes awal dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016, sedangkan GEFT 

dilaksanakan pada tanggal 2 April 2016. Setelah itu peneliti melaksanakan 

pembelajaran pada dua kelas yang terpilih selama empat pertemuan. Pada kelas 

eksperimen dilaksanakan pembelajaran menggunakan model SSCS dengan 

pendekatan saintifik, sedangkan pada kelas kontrol dilaksanakan pembelajaran
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menggunakan model ekspositori. Adapun rincian kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan disajikan pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Pertemuan ke- Materi 
Waktu 

Eksperimen Kontrol 

1 I Unsur-unsur Balok 

dan Kubus 

2 April 2016 2 April 2016 

2 II Luas Permukaan 

Balok 

15 April 

2016 

12 April 2016 

3 III Luas Permukaan 

Kubus 

16 April 

2016 

16 April 2016 

4 IV Volume Balok dan 

Kubus 

22 April 

2016 

19 April 2016 

Setelah dilaksanakan pembelajaran selama empat pertemuan, kemudian 

dilaksanakan tes akhir, yaitu tes kemampuan pemecahan masalah pada kedua 

kelas. Tes tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016. Tes dihadiri oleh 28 

siswa pada kelas eksperimen dan 28 siswa pada kelas kontrol. 

Pemilihan subjek untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika diambil dari kelas eksperimen, karena kelas tersebut yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model SSCS. Hasil penelitian yang 

dipaparkan meliputi pengamatan kesesuaian proses pembelajaran dengan langkah-

langkah dalam RPP, analisis data, penentuan subjek penelitian, analisis 

kemampuan pemecahan masalah, dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah. 

4.1.1 Hasil Pengamatan Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan Langkah-

Langkah dalam RPP 

Berdasarkan pengamatan aktivitas guru pada pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model SSCS dengan pendekatan saintifik dalam upaya 
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menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa selama empat pertemuan 

diperoleh data pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Pembelajaran melalui Model 

SSCS dengan Pendekatan Saintifik 

No Pertemuan Nilai Kriteria 

1 Pertemuan I 76 Sangat Baik 

2 Pertemuan II 85 Sangat Baik 

3 Pertemuan III 92 Sangat Baik 

4 Pertemuan IV 95 Sangat Baik 

Rata-rata 87  

Persentase kesesuaian antara RPP dengan proses pembelajaran dari setiap 

pertemuan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik dalam upaya 

menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa yang dilakukan peneliti 

semakin baik dan sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Grafik persentase 

kesesuaian antara RPP dengan proses pembelajaran melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Pembelajaran Melalui Model 

SSCS dengan Pendekatan Saintifik 

0

20

40

60

80

100

I II III IV

Pertemuan



79 
 

 
 

4.1.2 Hasil Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut 

dianalisis. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis data awal dan analisis 

data akhir. Pada analisis data awal, data yang digunakan adalah data hasil ulangan 

harian pada materi lingkaran, sedangkan pada analisis data akhir data yang 

digunakan adalah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa. Analisis 

data yang dilakukan dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.2.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal dari 

kedua kelas. Analisis data tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan 

yang berbeda pada sampel. Data awal yang digunakan diperoleh dari data hasil tes 

ulangan harian pada materi Lingkaran. Analisis data tahap awal terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji 

normalitas data tahap awal kelas VIII G dan kelas VIII H diperoleh         

       
      . Dari daftar distribusi Chi-Kuadrat dengan    (   )    dan 

    , diperoleh       
      . 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas VIII 

G dan kelas VIII H diperoleh        
        

 , sehingga    diterima. Jadi data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 
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4.1.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Dari hasil perhitungan 

diperoleh              . Dari daftar distribusi F diperoleh            . 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data tahap awal diperoleh 

              , sehingga    diterima. Jadi kedua kelas memiliki varians yang 

sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. 

4.1.2.2 Analisis Data Akhir 

4.1.2.2.1 Data Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Setelah melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

serta melakukan evaluasi dengan instrumen tes uraian sebanyak 8 butir soal 

diperoleh data akhir nilai kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

materi Balok dan Kubus. Data akhir yang diperoleh ini juga dianalisis. Analisis 

data akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata. 

Data akhir kedua kelas yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 4.3 Data Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kelas N Rata-rata Simpengan Baku 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Eksperimen 28 71 13,19 95 43 

Kontrol 28 62 14,78 91 37 

 

4.1.2.2.2 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji 
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normalitas data tahap akhir diperoleh        
      . Dari daftar distribusi Chi-

Kuadrat dengan    (   )    dan     , diperoleh       
      . 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap akhir sampel 

diperoleh        
        

 , sehingga    diterima. Jadi data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

64. 

4.1.2.2.3 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data akhir dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Dari hasil perhitungan 

diperoleh             . Dari daftar distribusi F diperoleh            . 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data tahap akhir diperoleh 

              , sehingga    diterima. Jadi kedua kelas memiliki varians yang 

sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 65. 

4.1.2.2.4 Uji Hipotesis I (Uji Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal) 

Uji ketuntasan belajar klasikal digunakan untuk mengetahui apakah 

persentase ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen mencapai persentase yang 

ditetapkan yaitu     dari jumlah siswa dalam kelas tersebut memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan   .  

Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh 

              dan diperoleh             dengan     . Karena    

               maka    ditolak. Jadi persentase siswa pada kelas eksperimen 

yang memperoleh nilai     sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 66.  



82 
 

 
 

4.1.2.2.5 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan pemecahaan masalah matematika siswa pada kelas eksperimen 

setelah diberi pembelajaran melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik 

lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 

kontrol yang diberi pembelajaran model ekspositori. Hasil analisis uji perbedaan 

dua rata-rata disajikan dalam Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Data N Rata-

rata 
                            

Kelas Eksperimen 28 71 174,10 
14,008           

Kelas Kontrol 28 62 218,37 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh             , sedangkan 

dengan      dan               diperoleh              Karena    

               maka    ditolak. Jadi rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa pada kelas kontrol. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 67. 

4.1.3 Hasil Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 21 

Semarang tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 28 siswa. Kelas tersebut 

dipilih karena kelas VIII G yang diberi perlakuan melalui model SSCS dengan 

pendekatan saintifik. Untuk mendapatkan subjek penelitian, peneliti melakukan 

tes awal dan GEFT di kelas tersebut. 
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Tes awal dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016. Tes awal ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika 

sebelum diberi perlakuan. Setelah peneliti mengumpulkan, mengoreksi, menilai, 

dan merekap data hasil tes awal, peneliti mengelompokkan siswa menjadi 3 

kelompok yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok bawah. 

GEFT dilaksanakan pada tanggal 2 April 2016. GEFT dilakukan untuk 

mengetahui gaya kognitif siswa. Setelah peneliti mengumpulkan, mengoreksi, 

menilai, dan merekap data hasil GEFT, peneliti mengelompokkan siswa menjadi 

dua kelompok yaitu siswa dengan gaya kognitif FD dan siswa dengan gaya 

kognitif FI. Hasil tes awal beserta pengelompokkan siswa dan GEFT dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 berikut.  

Tabel 4.5 Hasil Tes Awal dan GEFT Kelas Eksperimen 

No. Kode Siswa Nilai 
Gaya 

Kognitif 
Kelompok 

1 S-22 83 FD Atas 

2 S-18 80 FI Atas 

3 S-19 80 FD Atas 

4 S-1 68 FD Sedang 

5 S-6 68 FD Sedang 

6 S-7 68 FD Sedang 

7 S-3 65 FD Sedang 

8 S-15 65 FD Sedang 

9 S-17 65 FD Sedang 

10 S-9 63 FD Sedang 

11 S-25 63 FD Sedang 

12 S-28 63 FD Sedang 

13 S-26 60 FD Sedang 

14 S-4 50 FD Sedang 

15 S-11 50 FI Sedang 

16 S-13 50 FD Sedang 

17 S-5 45 FD Sedang 
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No. Kode Siswa Nilai 
Gaya 

Kognitif 
Kelompok 

18 S-23 45 FD Sedang 

19 S-24 45 FD Sedang 

20 S-14 43 FD Sedang 

21 S-20 43 FD Sedang 

22 S-10 40 FD Sedang 

23 S-12 40 FD Sedang 

24 S-21 33 FI Bawah 

25 S-8 28 FD Bawah 

26 S-27 28 FD Bawah 

27 S-2 25 FD Bawah 

28 S-16 25 FD Bawah 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh 3 siswa yang termasuk kelompok atas, 20 siswa 

yang termasuk kelompok sedang, dan 5 siswa yang termasuk kelompok bawah. 

Selanjutnya, diperoleh 25 siswa yang bergaya kognitif FD dan 3 siswa yang 

bergaya kognitif FI. Setelah diperoleh data tersebut, peneliti memilih subjek 

penelitian yaitu 1 siswa bergaya kognitif FD dari kelompok atas (FDA), 1 siswa 

bergaya kognitif FD dari kelompok sedang (FDS), 1 siswa bergaya kognitif FD 

dari kelompok bawah (FDB), 1 siswa bergaya kognitif FI dari kelompok atas 

(FIA), 1 siswa bergaya kognitif FI dari kelompok sedang (FIS), dan 1 siswa 

bergaya kognitif FI dari kelompok bawah (FIB). Secara ringkas, subjek penelitian 

yang terpilih disajikan dalam Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Penentuan Subjek Penelitian 

Gaya Kognitif Kelompok Kode Kode Subjek 

FD 

Atas S-19 FDA 

Sedang S-4 FDS 

Bawah S-16 FDB 

FI 

Atas S-18 FIA 

Sedang S-11 FIS 

Bawah S-21 FIB 
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4.1.4 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Hasil analisis kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

meliputi analisis kemampuan pemecahan masalah subjek FD dan analisis 

kemampuan pemecahan masalah subjek FI. Hasil analisisnya adalah sebagai 

berikut. 

4.1.4.1 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Paparan analisis kemampuan pemecahan masalah matematika subjek FD 

adalah sebagai berikut. 

4.1.4.1.1 Indikator Memahami Masalah 

1. Subjek FDA  

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.  

 

Gambar 4.2 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 3 Indikator Memahami Masalah  

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek FDA mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

terkait indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.1 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

P : Coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal itu? 

FDA : Yang diketahui volume kubus       𝑐𝑚  sama harga kawatnya      . 
P : Terus yang ditanyakan? 

FDA : Uang yang harus dikeluarkan untuk membuat satu kerangka lampion. 
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Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDA mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.  

 

Gambar 4.3 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek FDA mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.2 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara peneliti 

P : Dari soal itu yang diketahui dan yang ditanyakan apa? 

FDA : Yang diketahui itu panjang rusuk sama harga kadonya, eh kertas kado. 

  Terus yang ditanyain biaya yang dikeluarkan Riri. 
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dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDA mampu memahami masalah. 

Subjek FDA tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 6. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.3 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, 

namun pada saat tes subjek FDA tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. Subjek FDA menganggap bahwa soal tersebut susah 

untuk dikerjakan dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk menyelesaikan soal 

tersebut, sehingga subjek FDA akhirnya tidak menuliskan apapun. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait indikator memahami 

P : Sekarang nomor 6. 

FDA : Nomor 6 ngga diisi Pak. 

P : Kenapa ngga diisi? 

FDA : Karena menurut saya kayae susah, terus waktunya udah mau habis. 

P : Tapi kalau dicoba pahami, mudeng maksudnya ga? 

FDA : Ya agak-agak mudeng sedikit Pak. 

P : Emang gimana menurutmu coba? 

FDA : Ya gini, kan ada tempat air berbentuk balok, airnya dikurangi dengan 

  cara dilubangi, habis itu ditampung dibalok lain yang ukurannnya beda 

  kan, habis itu.... (membaca soal lagi). Oh yang ditanyan itu berapa 

  tinggi permukaan air pada balok yang pertama setelah dikurangi 

  volume tempat yang kedua. 
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masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDA 

mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 8 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat subjek FDA mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, tetapi kurang 

lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui dari soal. Subjek FDA tidak 

menuliskan jumlah panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang 

rusuk-rusuk kubus. Padahal yang tidak dituliskan subjek FDA ini adalah 

informasi yang penting untuk menyelesaikan soal nomor 8. Terkait dengan hal 

tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.4 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

P : Nomor 8 sekarang. 

FDA : Belum Pak. 

P : Kenapa belum? 

FDA : Ya habis waktunya. Kan ininya ga mudah (sambil menunjuk soal). 

  Salah memahami, hehehe 

P : Coba kamu pahami dulu soalnya. 

FDA : (Membaca soal) 

P : Dari soal itu apa coba yang diketahui? 

FDA : Panjang sama lebar balok itu   sama  . Terus jumlah rusuk balok sama 

  dengan jumlah rusuk kubus yang punya volume     𝑐𝑚 . 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Pada saat tes terdapat suatu informasi yang tidak dituliskan oleh subjek FDA, 

namun pada saat wawancara subjek FDA dapat menyebutkan informasi tersebut. 

Subjek FDA tidak menuliskan salah satu informasi yang diketahui pada soal 

karena lupa. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA 

terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDA mampu memahami masalah. 

2. Subjek FDS 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.  

 

Gambar 4.5 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 3 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa subjek FDS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

P : Ada lagi? 

FDA : Tidak ada. 

P : Kalo yang ditanyakan dari soal itu sih apa? 

FDA : Luas permukaan balok. 

P : Disini kok kamu gak menuliskan jumlah rusuk balok sama dengan 

  jumlah rusuk kubus? 

FDA : Lupa Pak, waktunya mau habis. 
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Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS 

terkait indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.5 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDS mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.  

 

Gambar 4.6 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa subjek FDS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

P : Coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal itu? 

FDS : Oh jadi ini kan mempunyai volume       𝑐𝑚 , harga kawat per meter 

  itu ini      . 
P : Terus yang ditanyakan? 

FDS : Yang ditanyakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat lampion. 

P : Membuat lampion? 

FDS : Eh kerangka Pak. 
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Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.6 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDS mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut.  

 

Gambar 4.7 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 6 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa subjek FDS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS 

disajikan pada skrip berikut. 

P : Dari soal itu apa yang diketahui dan ditanyakan coba? 

FDS : Oh ini kan ada kotak kubus dengan panjang rusuk    𝑐𝑚 yang mau 

  dihias dengan kertas kado dan kertas kado harganya Rp         per 

  meter persegi. 

P : Terus yang ditanyakan? 

FDS : Biayanya Pak. 
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Skrip 4.7 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDS mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut. 

 

Gambar 4.8 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 8 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.8 terlihat subjek FDS mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, tetapi kurang 

lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui dari soal. Subjek FDS tidak 

menuliskan jumlah panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang 

rusuk-rusuk kubus. Padahal yang tidak dituliskan subjek FDS ini adalah informasi 

P : Yang diketahui apa yang ditanyakan apa coba? 

FDS : Kan ada dua balok, yang balok pertama panjang, lebar, dan tinggi 

  berturut-turut adalah   ,   , dan    . Balok kedua adalah panjangnya 

     𝑐𝑚, lebar    𝑐𝑚, dan tinggi    𝑐𝑚. Dan balok yang pertama itu 

  berisi air yang penuh dan itu akan dikurangi dengan melubangi dan itu 

  akan ditampung ke dalam tempat balok yang kedua. Setelah itu yang 

  ditanyakan adalah berapa tinggi air pada balok yang pertama.  
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yang penting untuk menyelesaikan soal nomor 8. Terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.8 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, 

tetapi kurang lengkap. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS 

terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDS kurang mampu memahami masalah. 

3. Subjek FDB 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.  

 

Gambar 4.9 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 3 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa subjek FDB mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB 

terkait indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

P : Coba ceritakan dari soal itu yang diketahui dan yang ditanyakan apa? 

FDS : Diketahui ada suatu kubus yang mempunyai volume     𝑐𝑚. Panjang 

  dan lebar alas suatu balok   𝑐𝑚 dan   𝑐𝑚. Ini kan juga disuruh 

  mencari luas permukaan balok. 
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Skrip 4.9 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDB mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.  

 

Gambar 4.10 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.10 terlihat bahwa subjek FDB mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap 

dan tepat. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek 

FDB disajikan pada skrip berikut. 

 

P : Coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal itu? 

FDB : Diketahuinya volume lampion yang berbentuk kubus itu       𝑐𝑚 . 
P : Terus? 

FDB : Terus harga kawat per meternya      . 
P : Yang ditanyakan apa coba? 

FDB : Biaya minimum yang dikeluarkan untuk membeli kawat. 
 



95 
 

 
 

Skrip 4.10 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDB mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut.  

 

Gambar 4.11 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 6 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.11 terlihat bahwa subjek FDB mampu 

menuliskan apa yang diketahui dengan tepat, namun subjek FDB menuliskan apa 

yang ditanyakan dari soal secara kurang tepat, karena seharusnya yang ditanyakan 

dari soal adalah berapa tinggi permukaan air setelah dikurangi sebanyak volume 

P : Coba jelaskan apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal 

  itu? 

FDB : Panjang rusuk kubus    𝑐𝑚.  

P : Terus? 

FDB : Harga kertas kado per meter persegi itu      . 
P : Oke, terus yang ditanyakan apa? 

FDB : Biaya minimum yang Riri keluarkan. 
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air pada tempat kedua. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FDB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.11 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDB kurang mampu memahami masalah. 

Subjek FDB tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.12 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

P : Dari nomor 6 itu, yang diketahui dan yang ditanyakan itu apa? 

FDB : Balok dengan ukuran panjang   , lebar   , tingginya    . Terus air 

  dikurangi ke tempat lain yang berbentuk balok berukuran    𝑐𝑚, 

  lebarnya    𝑐𝑚, tingginya    𝑐𝑚 hingga penuh. 

P : Yang ditanyakan apa? 

FDB : Berapa sentimeter tinggi permukaan air pada tempat pertama.  
 

P : Dari soal itu apa yang diketahui dan yang ditanyakan? 

FDB : Yang diketahui panjang, panjang balok   𝑐𝑚, dan lebarnya   𝑐𝑚. 

P : Terus? 

FDB : Terus volume    . 
P : Volume apa itu? 

FDB : Volume kubus. 

P : Terus yang diketahui ada lagi ga? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat 

tetapi kurang lengkap. Subjek FDB tidak menyebutkan informasi bahwa jumlah 

panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk kubus. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDB tidak mampu memahami masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator memahami masalah, subjek yang cenderung mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal adalah subjek FDA dan subjek 

FDS. Sedangkan untuk subjek FDB cenderung kurang mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Uraian lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 78. 

4.1.4.1.2 Indikator Merencanakan Penyelesaian 

1. Subjek FDA 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut. 

FDB : Ga. 

P : Oke, terus yang ditanyakan apa? 

FDB : Yang ditanyakan luas permukaan balok. 
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Gambar 4.12 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.12 terlihat bahwa subjek FDA mampu 

menuliskan rumus mencari panjang rusuk yaitu   √ , rumus mencari panjang 

kawat yaitu    , dan rumus mencari harga yaitu             . Terkait dengan 

hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA disajikan sebagai 

berikut. 

Skrip 4.13 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA  Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan lengkap 

dan tepat. Pada saat tes subjek FDA menuliskan rumus mencari panjang rusuk   

P : Caramu buat nyelesein soal nomor 3 gimana? 

FDA : Ni kan volume kubus rumusnya 𝑠 , ya ini (menunjuk       𝑐𝑚 )  
  diakarin 3, yang volume ini diakarin 3. 

P : Ketemunya berapa? 

FDA : Ketemunya   . Habis itu dikali   .    kali    soalnya kan rusuknya 

  ada    
P : Habis itu? 

FDA : Ketemunya kan     𝑐𝑚. 

P : Setelah itu diapain? 

FDA : Setelah itu dirubah dari sentimeter ke meter. Habis itu dikaliin 

  harganya. 

P : Harga apa? 

FDA : Harga kawat. 

P : Jadi hasilnya berapa? 

FDA : Kan tadi     𝑐𝑚, diubah ke meter jadi     trus dikalikan      . 
  Hasilnya      . 
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yaitu dengan menuliskan   √ . Rumus yang dituliskan subjek FDA ini kurang 

tepat, karena rumus mencari panjang rusuk yang tepat adalah   √ 
 

. Walaupun 

rumus yang dituliskan subjek FDA tersebut kurang tepat, tetapi pada saat 

wawancara subjek FDA mampu menyebutkan cara mencari rusuk dengan tepat 

yaitu akar pangkat tiga dari volume. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek 

FDA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa 

data subjek FDA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 3 valid. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDA mampu merencanakan penyelesaian 

masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut. 

 

Gambar 4.13 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat subjek FDA mampu menuliskan rumus 

mencari luas permukaan yaitu       dan biaya yang dicari yaitu            

                      . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.14 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein soal ini gimana? 

FDA : Caranya... 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan lengkap 

dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait 

indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDA mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Subjek FDA tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 6. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.15 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 6 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Pake rumus apa dulu? 

FDA : Permukaan kubus. 

P : Rumusnya apa? 

FDA :  𝑠 , 𝑠  nya itu    nya. Jadi    . Jadi     kali   ketemu luas 

  permukaannya. Setelah itu dijadiin meter dikaliin uangnya. 

P : Caranya gimana? 

FDA : Pake rumus volume. 

P : Volume apa? 

FDA : Balok. 

P : Rumusnya apa? 

FDA : 𝑝  𝑙  𝑡.  
P : Langkahnya gimana kalo pake rumus volume itu? 

FDA : Dihitung kan panjang kali lebar kali tinggi, terus tempat yang kedua 

  juga dihitung panjang kali lebar kali tinggi. Habis itu hasilnya volume  

  tempat pertama dikurangi hasil volume tempat kedua. 

P : Berarti itu tingginya? 

FDA : Belum, belum tinggi, itu baru volumenya. Kalau tinggi nya dicari lagi. 

P : Caranya gimana? 

FDA : Hehehe ga bisa. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6, tetapi belum 

lengkap. Subjek FDA tidak mampu menyebutkan langkah atau rumus untuk 

mencari tinggi. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA 

terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDA tidak mampu merencanakan penyelesaian 

masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut. 

 

Gambar 4.14 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 8 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.14 terlihat bahwa subjek FDA tidak mampu 

menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal nomr 8 dengan tepat. Terkait dengan 

hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.16 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Coba gimana caramu buat nyelesein soal itu? 

FDA : Gak mudeng Pak. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA tidak 

mampu menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait indikator 

merencanakan penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FDA tidak mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

2. Subjek FDS 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut. 

 

Gambar 4.15 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.15 terlihat bahwa subjek FDS mampu menuliskan 

rumus mencari panjang rusuk yaitu √ 
 

 dan rumus menentukan biaya yaitu 

√ 
 
      . Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FDS disajikan sebagai berikut. 

Skrip 4.17 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

P : Cara kamu buat nyelesein itu gimana? 

FDS : Kalo saya itu mencari rusuknya. 

P : Caranya gimana? 

FDS : Dengan      𝑐𝑚  saya akar kubik. Hmm akar pangkat tiga. 

P : Kenapa akar pangkat tiga? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan lengkap 

dan tepat. Pada saat tes subjek FDS menuliskan rumus mencari biaya yaitu 

dengan menuliskan √ 
 
      . Rumus yang dituliskan subjek FDS ini kurang 

tepat, karena rumus mencari biaya yang tepat adalah    √ 
 
      . 

Walaupun rumus yang dituliskan subjek FDS tersebut kurang tepat, tetapi pada 

saat wawancara subjek FDS mampu menyebutkan cara mencari biaya dengan 

tepat yaitu panjang rusuk yang diperoleh dikalikan    kemudian dikalikan lagi 

dengan harga kawat per meter. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data 

subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FDS mampu merencanakan penyelesaian 

masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut. 

 

FDS : Karena ini kan 𝑐𝑚 (menunjuk satuan dari volume yang diketahui) biar 

  jadi 𝑐𝑚. 

P : Setelah itu? 

FDS : Setelah itu saya kaliin    karena kan rusuk kubus ada   . Terus 

  dijadikan meter. Karena ini kan harga kawatnya per meter. 

P : Setelah itu? 

FDS : Saya kalikan harganya. 
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Gambar 4.16 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.16 terlihat subjek FDS mampu menuliskan rumus 

mencari luas permukaan yaitu     dan mencari biaya yaitu          . Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan 

pada skrip berikut. 

Skrip 4.18 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan lengkap 

P : Terus cara kamu ngerjain soal ini gimana? 

FDS : Saya cari itunya dulu Pak, luas permukaan. 

P : Rumusnya? 

FDS :   𝑠  𝑠. 

P : Kenapa rumusnya gitu? 

FDS : Kan kubus Pak. 

P : Berapa luas permukaannya? 

FDS : (Menghitung). Jadi ini       𝑐𝑚 . 
P : Setelah ketemu luas permukaannya? 

FDS : Luas permukaannya saya jadiin meter persegi dulu. 

P : Caranya? 

FDS : Dibagi...       . 
P : Kenapa       ? 

FDS : Kan dari sentimeter persegi ke meter persegi. 

P : Dapetnya berapa setelah jadi meter persegi? 

FDS :       
P : Setelah itu? 

FDS : Dikaliin harganya. 
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dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait 

indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDS mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut. 

 

Gambar 4.17 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 6 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.17 terlihat bahwa subjek FDS menuliskan selisih 

volume balok pertama dengan volume balok kedua (     ). Terkait dengan hal 

tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.19 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 6 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6 dengan tepat. 

P : Nah itu paham. Coba gimana caramu buat nyelesein soal ini? 

FDS : Saya kurangi Pak. Volume balok pertama dikurangi volume balok 

  kedua. 

P : Terus gimana lagi? 

FDS : Nah itu cara nyari tingginya ngga tau. 

P : Coba pikir lagi. 

FDS : Oh iya Pak, Volume setelah dikurangi dibagi sama panjang kali lebar 

  balok yang pertama. 
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Pada saat tes subjek FDS tidak menuliskan rumus mencari tinggi, namun pada 

saat wawancara subjek FDS mampu menyebutkan cara mencari tinggi dengan 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait 

indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDS mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut. 

 

Gambar 4.18 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 8 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.18 terlihat bahwa subjek FDS menuliskan 

langkah pertama yaitu mencari tinggi dan langkah kedua yaitu menentuan luas 

permukaan, tanpa dilengkapi keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.20 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDS : Saya pertama mencari tingginya dulu. 

P : Tinggi apa? Kan disitu ada balok atau kubus. 

FDS : Tinggi dari .... (diam sejenak) wah salah Pak saya ngerjainnya. Saya 

  kira cuma balok tok ga ada kubusnya. Waktunya kurang jadi saya ga 

  konsentrasi. 

P : Oh gitu. Emang gimana kamu ngerjainnya? 

FDS :     dibagi   𝑐𝑚 kali   𝑐𝑚 ketemu tingginya. 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8 tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 8 

valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDS tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

3. Subjek FDB 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut. 

 

Gambar 4.19 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.19 terlihat bahwa subjek FDB menuliskan rumus 

    , tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan sebagai berikut. 

 

P : Berapa tingginya? 

FDS : 7. 

P : Setelah itu? 

FDS : Yaudah langsung luas permukaannya dihitung Pak. 

P : Emang apa rumusnya? 

FDS :  (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). 
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Skrip 4.21 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 

3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut. 

 

Gambar 4.20 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.20 terlihat subjek FDB mampu menuliskan rumus 

         , tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan pada skrip berikut. 

P : Caramu buat nyelesein soal nomor 3 gimana? 

FDB : (Sambil berpikir). Berarti ininya dijadiin meter (sambil menunjuk 

        𝑐𝑚 ).  
P : Dijadiin meter? 

FDB : (Diam sambil mikir lagi) 

P : Coba berapa jadinya kalo dijadiin meter kubik? 

FDB : Dijadiin meter tok. 

P : Berapa kalo dijadiin meter? 

FDB : Jadinya berarti ... berarti ...        meter.  

P : Setelah itu gimana lagi? 

FDB : Dikali      . 
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Skrip 4.22 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 

5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut. 

 

Gambar 4.21 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 6 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.21 terlihat bahwa subjek FDB menuliskan rumus 

       , tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan pada skrip berikut. 

 

 

P : Dari soal nomor 5 ini, caramu buat nyelesein gimana? 

FDB : Berarti    kali   . Setelah itu hasilnya dikalikan      . 
P : Berarti hasil dari    kali    kali       itu jawabannya? 

FDB : Iya. 
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Skrip 4.23 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 6 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 

6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Subjek FDB tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.24 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDB : Ini diselesein dulu (sambil menunjuk ukuran tempat pertama). 

P : Diselesein? 

FDB : Iya. Pakai rumus volume. 

P : Volume apa? 

FDB : Volum balok. 

P : Emang gimana rumusnya? 

FDB : 𝑝 kali 𝑙 kali 𝑡. 
P : Terus kalo udah ketemu volum baloknya, gimana lagi? 

FDB : Dikurangin ini, volume ini (menunjuk ukuran tempat kedua). 

P : Terus gimana lagi? 

FDB : Itu jawabannya. 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDB :     ... Eh ... volume.. 

P : (Menunggu jawaban FDB) 

 



111 
 

 
 

Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 

8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator merencanakan penyelesaian, subjek yang cenderung mampu menuliskan 

rumus untuk menyelesaikan soal adalah subjek FDS. Sedangkan subjek FDA dan 

subjek FDB cenderung tidak mampu menuliskan rumus untuk menyelesaikan 

soal. Uraian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 79. 

4.1.4.1.3 Indikator Melaksanakan Rencana 

1. Subjek FDA 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut. 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDB :     ... Eh ... volume.. 

P : (Menunggu jawaban FDB) 

FDB : Jadi     sama dengan   kali   kali 𝑡, ntar hasilnya 𝑡 sama dengan     
  dibagi   . 
P : Gimana lagi? 

FDB : Ngitung luas balok pake tinggi yang tadi. 

P : Gimana rumusnya? 

FDB : (Hanya menuliskan “𝐿𝑝     ( 𝑡   𝑡    )”) 
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Gambar 4.22 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.22 terlihat bahwa subjek FDA melakukan 

perhitungan dengan menuliskan persamaan   √ , kemudian subjek FDA 

mensubstitusikan nilai V sehingga menjadi   √     . Panjang rusuk yang 

diperoleh yaitu        . Walaupun rumus yang dituliskan subjek FDA kurang 

tepat, namun hasil yang diperoleh sudah tepat. Setelah itu subjek FDA mengubah 

satuannya menjadi meter sehingga diperoleh      . Kemudian untuk mencari 

panjang kawat subjek FDA menuliskan    dikalikan    , sehingga diperoleh 

     . Setelah itu subjek FDA menghitung harga dengan cara             

sehingga diperoleh      . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.25 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 3 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein soal nomor 3 gimana? 

FDA : Ni kan volume kubus rumusnya 𝑠 , ya ini (menunjuk       𝑐𝑚 ) 
  diakarin 3, yang volume ini diakarin 3. 

P : Ketemunya berapa? 

FDA : Ketemunya   . Habis itu dikali   .    kali    soalnya kan rusuknya 

  ada    
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3 

dengan lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek 

FDA terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 3 valid. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.23 berikut. 

 

Gambar 4.23 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian  

P : Habis itu? 

FDA : Ketemunya kan     𝑐𝑚. 

P : Setelah itu diapain? 

FDA : Setelah itu dirubah dari sentimeter ke meter. Habis itu dikaliin 

  harganya. 

P : Harga apa? 

FDA : Harga kawat. 

P : Jadi hasilnya berapa? 

FDA : Kan tadi     𝑐𝑚, diubah ke meter jadi     trus dikalikan      . 
  Hasilnya      . 
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Berdasarkan Gambar 4.23 terlihat subjek FDA melakukan perhitungan 

dengan cara   kali       kemudian diperoleh          , sehingga luas 

permukaan yang diperoleh adalah         . Setelah itu subjek FDA menghitung 

harga yang dicari yaitu dengan cara             sehingga menghasilkan      . 

Hasil yang diperoleh subjek FDA ini kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh kurang 

telitinya subjek pada saat menghitung luas permukaan yaitu saat menghitung      

kuadrat. Seharusnya      dikuadratkan menghasilkan        bukan       . 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.26 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 

tetapi hasil yang diperoleh kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDA terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

P : Pake rumus apa dulu? 

FDA : Permukaan kubus. 

P : Rumusnya apa? 

FDA :  𝑠 , 𝑠  nya itu    nya. Jadi    . Jadi     kali   ketemu luas 

  permukaannya. Setelah itu dijadiin meter dikaliin uangnya. 

P : Berapa hasil luas permukaannya? 

FDA :      𝑐𝑚 , terus dijadiin meter jadi      . Terus       kali       
  hasilnya      . 
P : Itu hasilnya? 

FDA : Iya.  
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nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDA kurang mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Subjek FDA tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 6. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.27 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA tidak 

mampu menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal 

nomor 6. Subjek FDA hanya mampu menyebutkan sampai tahap merencanakan 

penyelesaian. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA 

terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FDA tidak mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut. 

P : Rumusnya apa? 

FDA : 𝑝  𝑙  𝑡.  
P : Langkahnya gimana kalo pake rumus volume itu? 

FDA : Dihitung kan panjang kali lebar kali tinggi, terus tempat yang kedua 

  juga dihitung panjang kali lebar kali tinggi. Habis itu hasilnya volume 

  tempat pertama dikurangi hasil volume tempat kedua. 

P : Berarti itu tingginya? 

FDA : Belum, belum tinggi, itu baru volumenya. Kalau tinggi nya dicari lagi. 

P : Caranya gimana? 

FDA : Hehehe ga bisa. 
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Gambar 4.24 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 8 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.24 terlihat bahwa subjek FDA mampu 

menuliskan perhitungan tetapi perhitungan tersebut masih kurang tepat sehingga 

menghasilkan jawaban yang kurang tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.28 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA tidak 

mampu menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal 

nomor 8. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait 

indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDA tidak mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

2. Subjek FDS 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.25 berikut. 

P : Coba gimana caramu buat nyelesein soal itu? 

FDA : Gak mudeng Pak. 
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Gambar 4.25 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.25 terlihat bahwa subjek FDS melakukan 

perhitungan dengan menuliskan √        
 

        kemudian diperoleh 

            . Pada perhitungan berikutnya subjek FDS menuliskan 

(        )       . Dari sini terlihat bahwa subjek FDS melakukan 

perhitungan walaupun tidak direncanakan sebelumnya. Terkait dengan hal 

tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.29 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 3 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Cara kamu buat nyelesein itu gimana? 

FDS : Kalo saya itu mencari rusuknya. 

P : Caranya gimana? 

FDS : Dengan      𝑐𝑚  saya akar kubik. Hmm akar pangkat tiga. 

P : Kenapa akar pangkat tiga? 

FDS : Karena ini kan 𝑐𝑚 (menunjuk satuan dari volume yang diketahui) biar 

  jadi 𝑐𝑚. 

P : Setelah itu? 

FDS : Setelah itu saya kaliin    karena kan rusuk kubus ada   . Terus 

  dijadikan meter. Karena ini kan harga kawatnya per meter. 

P : Setelah itu? 

FDS : Saya kalikan harganya. 

P : Hasil akhirnya berapa? 

FDS : (Menghitung lagi).      . 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3 

dengna lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek 

FDS terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FDS mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.26 berikut. 

 

Gambar 4.26 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.26 terlihat subjek FDS melakukan perhitungan 

dengan cara   kali          kali      kemudian diperoleh   kali         kali 

    . Pada perhitungan selanjutnya subjek FDS melakukan kesalahan yaitu 

ketika mengubah satuan luas dari sentimeter persegi ke meter persegi sehingga 

menghasilkan jawaban yang kurang tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 
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Skrip 4.30 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 

tetapi hasil yang diperoleh kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDS terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDS kurang mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.27 dan Gambar 4.28 

berikut. 

 

P : Berapa luas permukaannya? 

FDS : (Menghitung). Jadi ini       𝑐𝑚 . 
P : Setelah ketemu luas permukaannya? 

FDS : Luas permukaannya saya jadiin meter persegi dulu. 

P : Caranya? 

FDS : Dibagi...       . 
P : Kenapa       ? 

FDS : Kan dari sentimeter persegi ke meter persegi. 

P : Dapetnya berapa setelah jadi meter persegi? 

FDS :       
P : Setelah itu? 

FDS : Dikaliin harganya. 

P : Itu jawabannya? 

FDS : Iya. 

P : Berapa? 

FDS : (Menghitung lagi). Hasilnya      . 
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Gambar 4.27 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 6 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian  

 

Gambar 4.28 Lanjutan Pekerjaan Subjek FDS Nomor 6 Indikator Melaksanakan 

Rencana Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.27 dan Gambar 4.28 terlihat bahwa subjek FDS 

mampu menuliskan perhitungan terkait dengan penyelesaian soal nomor 6 dengan 

lengkap dan tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FDS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.31 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 6 

dengan lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek 

FDS terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi 

P : Terus hasilnya berapa? 

FDS : Kan volume pertama itu    kali    kali     jadi        . Terus 

  volume yang kedua    kali    kali 20 jadi       . Terus (sambil 

  menghitung) ini         dibagi    kali   . Jadi itu tingginya. 

P : Berapa tingginya? 

FDS :    Pak. 
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dapat disimpulkan bahwa subjek FDS mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.29 dan Gambar 4.30 

berikut. 

 

Gambar 4.29 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 8 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian  

 

Gambar 4.30 Lanjutan Pekerjaan Subjek FDS Nomor 8 Indikator Melaksanakan 

Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.29 dan Gambar 4.30 terlihat bahwa sujek FDS 

mampu menuliskan perhitungan sehingga menghasilkan jawaban yang tepat. 

Tetapi pada perhitungan tersebut tidak mencantumkan keterangan bagaimana 

subjek FDS mencari tinggi seperti yang direncanakan sebelumnya. Terkait dengan 

hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.32 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDS : Saya pertama mencari tingginya dulu. 

P : Tinggi apa? Kan disitu ada balok atau kubus. 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 8, 

tetapi cara subjek FDS dalam mencari tinggi masih kurang tepat. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait indikator melaksanakan 

rencana penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek 

FDS tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

3. Subjek FDB 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.31 berikut. 

 

Gambar 4.31 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

P : Tinggi apa? Kan disitu ada balok atau kubus. 

FDS : Tinggi dari .... (diam sejenak) wah salah Pak saya ngerjainnya. Saya 

  kira cuma balok tok ga ada kubusnya. Waktunya kurang jadi saya ga 

  konsentrasi. 

P : Oh gitu. Emang gimana kamu ngerjainnya? 

FDS :     dibagi   𝑐𝑚 kali   𝑐𝑚 ketemu tingginya. 

P : Berapa tingginya? 

FDS : 7. 

P : Setelah itu? 

FDS : Yaudah langsung luas permukaannya dihitung Pak. 

P : Emang apa rumusnya? 

FDS :  (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). 
P : Terus luas permukaannya berapa? 

FDS : (Menghitung lagi).     𝑐𝑚  Pak. 
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Berdasarkan Gambar 4.31 terlihat bahwa subjek FDB melakukan 

perhitungan dengan menuliskan persamaan            kemudian subjek FDB 

menyederhanakannya menjadi      . Setelah itu subjek FDB mengubah 

satuannya menjadi meter sehingga diperoleh      , kemudian     meter dikalikan 

harga kawat per meter yaitu      . Dari perhitungan yang dilakukan oleh subjek 

FDB diperoleh hasil akhir Rp      . Hasil akhir ini kurang tepat. Terkait dengan 

hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.33 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 3 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3, 

tetapi belum mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

P : Caramu buat nyelesein soal nomor 3 gimana? 

FDB : (Sambil berpikir). Berarti ininya dijadiin meter (sambil menunjuk 

         𝑐𝑚 ).  
P : Dijadiin meter? 

FDB : (Diam sambil mikir lagi) 

P : Coba berapa jadinya kalo dijadiin meter kubik? 

FDB : Dijadiin meter tok. 

P : Berapa kalo dijadiin meter? 

FDB : Jadinya berarti ... berarti ...        meter. 

P : Setelah itu gimana lagi? 

FDB : Dikali      . 
P : Hasilnya berapa? 

FDB :           . 
P : Itu hasilnya? 

FDB : Iya. 
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penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut. 

 

Gambar 4.32 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.32 terlihat subjek FDB melakukan perhitungan 

dengan cara   kali     kemudian diperoleh     . Setelah itu     dikuadratkan 

sehingga diperoleh          . Pada langkah selanjutnya subjek FDB mengubah 

satuan dari           sehingga menjadi       , lalu mengalikan dengan harga 

kertas kado per meter persegi. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir 

Rp          . Hasil akhir yang diperoleh subjek FDB kurang tepat. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan 

pada skrip berikut. 

Skrip 4.34 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Dari soal nomor 5 ini, caramu buat nyelesein gimana? 

FDB : Berarti    kali   . Setelah itu hasilnya dikalikan      . 
P : Berarti hasil dari    kali    kali       itu jawabannya? 

FDB : Iya. 

 



125 
 

 
 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 

tetapi mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.33 berikut. 

 

Gambar 4.33 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 6 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.33 terlihat bahwa langkah pertama yang 

dilakukan subjek FDB adalah menghitung volume air pada tempat pertama. Pada 

langkah kedua subjek FDB menghitung volume air pada tempat kedua. Setelah itu 

subjek FDB menuliskan         dikurangi        sehingga menghasilkan 

           . Hasil akhir yang diperoleh subjek FDB ini kurang tepat. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan 

pada skrip berikut. 
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Skrip 4.35 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 6, 

tetapi belum mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Subjek FDB tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.36 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDB : Ini diselesein dulu (sambil menunjuk ukuran tempat pertama). 

P : Diselesein? 

FDB : Iya. Pakai rumus volume. 

P : Volume apa? 

FDB : Volum balok. 

P : Emang gimana rumusnya? 

FDB : 𝑝 kali 𝑙 kali 𝑡.  
P : Terus kalo udah ketemu volum baloknya, gimana lagi? 

FDB : Dikurangin ini, volume ini (menunjuk ukuran tempat kedua). 

P : Terus gimana lagi? 

FDB : Itu jawabannya. 

 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FDB :     ... Eh ... volume.. 

P : (Menunggu jawaban FDB) 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 8, 

tetapi tidak mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil 

tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDB terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDB tidak mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator melaksanakan rencana, subjek yang cenderung mampu menuliskan 

perhitungan sesuai rencana adalah subjek FDS. Sedangkan subjek FDA dan 

subjek FDB cenderung tidak mampu menuliskan perhitungan sesuai rencana yang 

dibuat. Uraian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 80. 

4.1.4.1.4 Indikator Memeriksa Kembali 

1. Subjek FDA 

Pekerjaan subjek FDA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut. 

FDB : Jadi     sama dengan   kali   kali 𝑡, ntar hasilnya 𝑡 sama dengan     
  dibagi   . 
P : Gimana lagi? 

FDB : Ngitung luas balok pake tinggi yang tadi. 

P : Gimana rumusnya? 

FDB : (Hanya menuliskan “𝐿𝑝     ( 𝑡   𝑡     )”) 
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Gambar 4.34 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 3 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.34 terlihat bahwa subjek FDA mampu 

menuliskan simpulan dari penyelesaian soal nomor 3 dan melakukan pengecekan 

kembali dengan menghitung harga kawat per meter. Subjek FDA menghitung 

harga kawat per meter dengan cara harga yang dicari dibagi panjang kawat dalam 

satuan meter sehingga diperoleh       (sesuai dengan yang diketahui pada soal). 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.37 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA terkait indikator memeriksa 

kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek 

FDA mampu memeriksa kembali. 

P : Udah ketemu kan hasilnya, terus cara kamu ngecek jawabanmu 

  gimana? 

FDA : Kalo aku nyari harga per meternya lagi. 

P : Caranya? 

FDA : Pakenya harga yang dikeluarin dibagi sama panjang kawatnya yang 

  dipake. 
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Pekerjaan subjek FDA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.35 berikut. 

 

Gambar 4.35 Pekerjaan Subjek FDA Nomor 5 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.35 terlihat bahwa subjek FDA mampu 

menuliskan simpulan dari penyelesaian soal nomor 3 dan melakukan pengecekan 

kembali dengan menghitung harga kertas per meter persegi. Subjek FDA 

menghitung harga kertas per meter persegi dengan cara biaya dibagi luas 

permukaan dalam satuan meter sehingga diperoleh       (sesuai dengan yang 

diketahui pada soal). Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.38 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Pada saat tes 

subjek FDA mampu memeriksa kembali jawaban yang diperoleh walaupun 

jawaban tersebut kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data 

P : Terus caramu ngecek kembali gimana? 

FDA : Ya ini cari harga kertas per meter persegi, harga total dibagi luas 

  permukaannya. 
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subjek FDA terkait indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDA kurang mampu memeriksa kembali. 

Subjek FDA tidak menuliskan apapun terkait penyelesaian soal nomor 6. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.39 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh karena 

subjek FDA juga tidak bisa menyebutkan langkah untuk menyelesaikan soal 

nomor 6 tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA 

terkait indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDA tidak mampu memeriksa kembali. 

Subjek FDA tidak menuliskan apapun terkait indikator memeriksa 

kembali soal nomor 8. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FDA disajikan pada skrip berikut. 

P : Rumusnya apa? 

FDA : 𝑝  𝑙  𝑡.  
P : Langkahnya gimana kalo pake rumus volume itu? 

FDA : Dihitung kan panjang kali lebar kali tinggi, terus tempat yang kedua 

  juga dihitung panjang kali lebar kali tinggi. Habis itu hasilnya volume  

  tempat pertama dikurangi hasil volume tempat kedua. 

P : Berarti itu tingginya? 

FDA : Belum, belum tinggi, itu baru volumenya. Kalau tinggi nya dicari lagi. 

P : Caranya gimana? 

FDA : Hehehe ga bisa. 
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Skrip 4.40 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDA Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDA belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh karena 

subjek FDA juga tidak bisa menyebutkan langkah untuk menyelesaikan soal 

nomor 8 tersebut. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FDA, dapat dikatakan bahwa data subjek FDA 

terkait indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDA tidak mampu memeriksa kembali. 

2. Subjek FDS 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.36 berikut. 

 

Gambar 4.36 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 3 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.36 terlihat bahwa subjek FDS hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 3 dan melakukan pengecekan kembali 

dengan menuliskan Rp5.400 dibagi 1,2 sehingga menghasilkan Rp4.500,-. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan 

pada skrip berikut.  

P : Coba gimana caramu buat nyelesein soal itu? 

FDA : Gak mudeng Pak. 

 



132 
 

 
 

Skrip 4.41 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh walaupun caranya 

berbeda dengan pekerjaannya pada saat tes. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FDS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FDS terkait indikator memeriksa kembali penyelesaian soal 

nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FDS mampu memeriksa 

kembali. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.37 berikut. 

 

Gambar 4.37 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 5 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.37 terlihat bahwa subjek FDS mampu menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 5 dan melakukan pengecekan kembali 

dengan menuliskan         kali      sehingga menghasilkan        . Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan 

pada skrip berikut. 

P : Kamu ngeceknya gimana? 

FDS : Oh saya bagi      hasil tadi. Jadi cek ulangnya mencari rusuk 

  sebelum dikalikan harga. Berarti panjang kerangka. 
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Skrip 4.42 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh tetapi jawaban 

tersebut masih kurang tepat. Pada saat tes subjek FDS juga mampu memeriksa 

kembali jawaban yang diperoleh tetapi jawaban tersebut masih kurang tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDS kurang mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.38 berikut. 

 

Gambar 4.38 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 6 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.39 terlihat bahwa subjek FDS hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 6. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip berikut. 

 

 

P : Terus cara kamu ngecek kembali gimana? 

FDS : Oh ya hasilnya dibagi       buat cari luas permukaan. 
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Skrip 4.43 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh tetapi belum 

lengkap. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDS tidak mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FDS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.39 berikut. 

 

Gambar 4.39 Pekerjaan Subjek FDS Nomor 8 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.39 terlihat subjek FDS hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 8 dan menuliskan         dibagi 2 

sehingga menghasilkan        . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FDS disajikan pada skrip berikut. 

P : Terus ngeceknya? 

FDS : Ngeceknya dikali    sama   . 
P : Apanya? 

FDS : Yang tinggi ketemu tadi. 

P : Emang ketemunya apa? 

FDS : Volume sisa. 

P : Maksudnya? 

FDS : Volume habis dikurangi. 
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Skrip 4.44 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDS Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDS tidak 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh dengan 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDS dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FDS, dapat dikatakan bahwa data subjek FDS terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FDS tidak mampu memeriksa kembali. 

3. Subjek FDB 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.40 berikut. 

 

Gambar 4.40 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 3 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.40 terlihat bahwa subjek FDB hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 3, tanpa disertai keterangan lain. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan 

pada skrip berikut. 

 

 

P : Kalo udah ketemu jawabannya kamu cek lagi gak? 

FDS : Iya. Caranya     dibagi  . 
P : Kenapa  ? 

FDS : Kan ini dari luas permukaannya. 
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Skrip 4.45 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDB tidak mampu memeriksa kembali. 

Subjek FDB tidak menuliskan apapun terkait indikator memeriksa 

kembali pada penyelesaian soal nomor 5. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.46 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDB tidak mampu memeriksa kembali. 

P : Kamu cek ulang jawabanmu itu gak? 

FDB : Engga, ngga tau. 

 

P : Setelah ketemu hasilnya itu, kamu cek gak jawabanmu? 

FDB : Enggak. Gak tau cara ngeceknya. 

 



137 
 

 
 

Pekerjaan subjek FDB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.41 berikut. 

 

Gambar 4.41 Pekerjaan Subjek FDB Nomor 6 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.41 terlihat bahwa subjek FDB hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 6, tanpa disertai keterangan lain. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB disajikan 

pada skrip berikut. 

Skrip 4.47 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDB tidak mampu memeriksa kembali. 

Subjek FDB tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FDB 

disajikan pada skrip berikut. 

 

P : Kalo udah ketemu jawabannya, kamu cek lagi apa ngga? 

FDB : Engga. 
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Skrip 4.48 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FDB Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FDB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FDB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FDB, dapat dikatakan bahwa data subjek FDB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FDB tidak mampu memeriksa kembali. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator memeriksa kembali, diperoleh simpulan bahwa ketiga subjek FD 

cenderung tidak mampu menuliskan proses memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh.  Namun, ada subjek FD yang mampu menuliskan proses memeriksa 

kembali jawaban yang diperoleh pada beberapa nomor. Uraian lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 81. 

4.1.4.2 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI 

Paparan analisis kemampuan pemecahan masalah matematika subjek FI 

adalah sebagai berikut. 

4.1.4.2.1 Indikator Memahami Masalah 

1. Subjek FIA 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.42 berikut.  

P : Setelah ketemu hasilnya itu, kamu cek gak jawabanmu? 

FDB : Enggak. Gak tau cara ngeceknya. 
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Gambar 4.42 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 3 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.42 terlihat bahwa subjek FIA mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA terkait 

indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.49 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIA mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.43 berikut.  

P : Oke. Dari soal ini yang diketahui dan ditanyakan apa? 

FIA : Volume kubusnya sama harga kawat Pak. 

P : Ada lagi yang diketahui? 

FIA : Udah, tidak ada. 

P : Terus yang ditanyakan dari soal ini apa? 

FIA  : Yang ditanyakan itu berapa rupiah buat bikin kerangka. 
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Gambar 4.43 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.43 terlihat bahwa subjek FIA mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.50 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIA mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.44 berikut. 

P : Yang diketahui dan yang ditanyakkan dari soal apa saja? Coba 

  jelaskan! 

FIA : Panjang rusuk kubusnya    𝑐𝑚. Terus harga kertas kadonya. Yang 

  ditanyakan itu berapa rupiah biaya yang dikeluarkan. 
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Gambar 4.44 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 6 Indikator Memahami Masalah  

Berdasarkan Gambar 4.44 terlihat subjek FIA mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.51 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIA mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.45 berikut. 

P : Dari soal itu yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa? Coba 

  ceritakan ke saya. 

FIA : Ukuran balok. Panjang   , lebar   , tinggi    . Terus ada lagi buat 

  ngurangin toh, ngurangi ngurangin yang satu lagi itu         .  
P : Terus yang ditanyakan? 

FIA : Tinggi. 

P : Tinggi apa? 

FIA : Tinggi air tempat pertama setelah dikurangi. 
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Gambar 4.45 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 8 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.45 terlihat subjek FIA mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, namun masih 

terdapat sedikit kekurangan, yaitu subjek FIA belum menuliskan jumlah panjang 

rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk kubus. Terkait 

dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan 

pada skrip berikut. 

Skrip 4.52 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Pada saat tes ternyata subjek FIA menuliskannya bukan pada bagian hal yang 

diketahui, namun pada bagian rumus. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek 

FIA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data 

P : Yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal itu apa? Jelaskan coba. 

FIA : Susah ini Pak soalnya. Kan panjangnya  , lebarnya  , terus jumlah 

  rusuk balok kan sama dengan jumlah rusuk kubus yang volumenya 

     . Berarti itu kan  (𝑝  𝑙  𝑡) sama dengan   √𝑉. Terus yang 

  ditanyakan itu luas permukaan balok.  

P : Disini kok kamu gak nulis jumlah rusuk balok sama dengan jumlah 

  rusuk kubus? 

FIA : Lha ini saya tulis dibagian rumus Pak. 
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subjek FIA terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FIA mampu memahami masalah. 

2. Subjek FIS 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.46 berikut.  

 

Gambar 4.46 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 3 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.46 terlihat bahwa subjek FIS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS terkait 

indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.53 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

P : Dari soal itu yang diketahui dan yang ditanyakan apa? Coba ceritakan. 

FIS : Volume kubus       𝑐𝑚  sama harga kawat       per meter. 

P : Terus yang ditanyakan apa? 

FIS : Berapa uang minimum yang dikeluarkan Joko untuk membuat 

  kerangka lampu lampion itu. 
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memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.47 berikut.  

 

Gambar 4.47 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.47 terlihat bahwa subjek FIS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.54 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

P : Dari soal itu yang diketahui dan yang ditanyakan itu apa? 

FIS : Sebuah kotak kubus panjang rusuknya    𝑐𝑚, terus Riri ingin 

  menghias seluruh permukaan kotak itu dengan kertas kado. Kertas 

  kadonya harganya  Rp         per meter persegi. 

P : Terus yang ditanyakan apa? 

FIS : Berapa rupiah biaya minimum yang Riri keluarkan untuk membeli 

  kertas kado. 
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memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.48 berikut.  

 

Gambar 4.48 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 6 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.48 terlihat bahwa subjek FIS mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.55 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

P : Yang diketahui apa aja? 

FIS : Yang diketahui balok A ukuran panjangnya    𝑐𝑚, lebarnya    𝑐𝑚, 

  tingginya     𝑐𝑚, isi airnya penuh. Terus air tersebut dikurangi, 

  ditampung ke balok B, panjang    𝑐𝑚, lebar    𝑐𝑚, tinggi    𝑐𝑚 

  sampai penuh. 

P : Terus yang ditanyakan? 

FIS : Berapa tinggi permukaan air pada tempat pertama setelah dikurangi 

  sebanyak volume air pada tempat kedua. 
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memahami masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS mampu memahami masalah. 

Subjek FIS tidak menuliskan apapun terkait penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.56 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, 

tetapi subjek FIS belum menyebutkan apa yang diketahui dari soal secara lengkap. 

Terdapat informasi penting yang tidak diketahui oleh subjek FIS yaitu jumlah 

panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk kubus. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS kurang mampu memahami masalah. 

3. Subjek FIB 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.49 berikut.  

P : Yang diketahui dan yang ditanyakan apa? 

FIS : Panjang dan lebar suatu balok   𝑐𝑚 dan   𝑐𝑚. Terus panjang rusuk 

  balok sama seperti panjang rusuk sebuah kubus. Volume kubus 

      𝑐𝑚. Terus ditanya berapa sentimeter persegi luas permukaan 

  baloknya. 
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Gambar 4.49 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 3 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.49 terlihat bahwa subjek FIB mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB terkait 

indikator memahami masalah disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.57 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 3 Indikator 

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIB mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.50 berikut.  

 

Gambar 4.50 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 5 Indikator Memahami Masalah 

P : Dari soal itu yang diketahui dan yang ditanyakan apa? Coba ceritakan. 

FIB : Yang diketahui luas kubus       𝑐𝑚  dan harganya per meter      . 
P : Terus yang ditanyakan dari soal nomor 3 itu apa? 

FIB : Berapa harga minimum. 
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Berdasarkan Gambar 4.50 terlihat bahwa subjek FIB mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal secara lengkap dan tepat. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.58 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 5 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIB mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.51 berikut.  

 

Gambar 4.51 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 6 Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.51 terlihat bahwa subjek FIB mampu menuliskan 

apa yang diketahui dengan tepat, namun subjek FIB menuliskan apa yang 

P : Dari soal itu yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa? Coba 

  jelaskan. 

FIB : Rusuk kubus    𝑐𝑚, kertas kado per meter persegi harganya      . 
  Terus yang ditanyain biayanya Pak. 
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ditanyakan dari soal dengan tidak jelas, karena subjek FIB hanya menuliskan “air 

sesudah dikurangi”. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.59 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 6 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dengan tepat, namun subjek FIB tidak 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat. Subjek FIB hanya 

menyebutkan yang ditanyakan dari soal adalah “oh yang udah dikurangin berapa”. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

memahami masalah pada soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIB kurang mampu memahami masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.52 berikut. 

 

Gambar 4.52 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 8 Indikator Memahami Masalah 

P : Yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal itu apa? 

FIB : Tempat air bentuknya balok, berukuran balok pertama           
  isinya penuh. 

  Terus air yang dikeluarin segini (menunjuk ukuran tempat air kedua). 

P : Pertanyaannya apa? 

FIB : Oh yang udah dikurangin berapa. 
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Berdasarkan Gambar 4.52 terlihat subjek FIB tidak mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.60 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 8 Indikator  

Memahami Masalah 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, 

tetapi masih kurang lengkap. Ada informasi yang tidak disebutkan oleh subjek 

FIB yaitu jumlah panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-

rusuk kubus. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB 

terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIB tidak mampu memahami masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator memahami masalah, subjek yang cenderung mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal adalah subjek FIA dan subjek 

FIS. Sedangkan untuk subjek FIB cenderung kurang mampu menuliskan apa yang 

P : Yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal apa? 

FIB : Yang diketahui panjang lebar. 

P : Panjang berapa, lebar apa? 

FIB : Panjang lebar balok. Panjangnya   𝑐𝑚, lebarnya   𝑐𝑚. 

P : Terus? 

FIB : Volumenya    . 
P : Ini volume apa emang? 

FIB : Volume kubus. 

P : Terus ada lagi yang diketahui? 

FIB : Tidak ada. 

P : Yang ditanyakan apa? 

FIB : Luas permukaan balok.  
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diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Uraian lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 82. 

4.1.4.2.2 Indikator Merencanakan Penyelesaian 

1. Subjek FIA 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.53 berikut. 

 

Gambar 4.53 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.53 terlihat bahwa subjek FIA menuliskan rumus 

        . Rumus yang dituliskan subjek FIA ini kurang tepat untuk 

menyelesaikan soal nomor 3. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIA disajikan sebagai berikut. 

Skrip 4.61 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Oke. Bagaimana caramu buat nyelesein soal ini? 

FIA : Gini Pak, karena kubus, ini volumenya diakarin Pak. 

P : Setelah itu ngapain lagi? 

FIA : Habis diakarin nanti dapat rusuknya. Terus dapetnya 10 Pak. 

P : Ya. Terus? 

FIA : Itu kan    𝑐𝑚, padahal harga kawat itu       rupiah per meter. Terus 

  saya ubah harga kawat itu, jadiin per cm Pak. 

P : Terus gimana lagi? 

FIA : Ya gitu Pak,       dibagi     kan jadinya    harganya. 

P : Lalu gimana? 

FIA : Tadi kan udah ketemu Pak rusuknya    𝑐𝑚 dan harganya   , kan mau  

  bikin kerangkanya. Karena mau bikin kerangka jadi nyari jumlah 

  rusuk-rusuknya Pak. 

P : Emang gimana nyarinya? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan dengan 

lengkap dan tepat, walaupun pada saat pengerjaan tes rumus yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor 3 kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil 

tes subjek FIA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 3 

valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIA mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.54 berikut. 

 

Gambar 4.54 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.54 terlihat subjek FIA mampu menuliskan rumus 

mencari biaya dengan cara mengalikan luas permukaan kubus dengan harga kertas 

yaitu     kali      . Rumus yang digunakan subjek FIA sudah tepat untuk 

menyelesaikan soal nomor 5. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

 

FIA : Kan rusuknya ada   , berarti total panjang rusuknya ada    kali 

     𝑐𝑚. Jadinya     𝑐𝑚. Terus dikalikan    yang tadi Pak. 
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Skrip 4.62 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan dengan 

lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA 

terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.55 berikut. 

 

Gambar 4.55 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 6 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

P : Terus gimana cara kamu buat nyelesein soal ini? 

FIA : Itu berarti pakai luas permukaan. Lagi-lagi harganya tak ubah lagi.  

P : Harganya dirubah lagi? 

FIA : Iya. Meter persegi ke sentimeter persegi itu kan dibagi ... ehm... 

  (sambil mikir). Lupa saya, kayanya salah yah. Oh ini dulu deh, ini dulu 

  (menunjuk ke arah soal). 

P : Yang mana? 

FIA : Luas permukaan balok dulu. Eh permukaan kubus. Caranya   kali 

       𝑚. Eh bentar Pak, sulit ini Pak (sambill memikirkan). 

P : Gimana? 

FIA :    kali    itu    . Bener,   kali     (sambil menghitung). Hasilnya 

        Pak. Terus harganya ... harganya saya ubah lagi Pak. Berarti jadi 

     ,     rupiah per sentimeter. Terus     dikalikan       (menghitung 

  lagi). Hasilnya      .  
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Berdasarkan Gambar 4.55 terlihat bahwa subjek FIA mampu menuliskan 

rumus mencari tinggi dengan cara mengurangi volume pada tempat pertama 

dengan volume pada tempat kedua, kemudian hasilnya dibagi dengan hasil kali 

panjang dan lebar pada tempat pertama. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.63 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 6 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6 dengan dengan 

lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA 

terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.56 berikut. 

 

P : Cara nyari tingginya gimana? 

FIA : Nyari volumenya dulu. 

P : Volume yang mana? 

FIA : Ini    kali    kali    . Terus nyari lagi yang ini,    kali    kali   . 
  Habis itu volume satu dikurangi volume dua. Nah hasilnya itu ... 

  (sambil liat soal). Nyari apa sih ini. Oh nyari tinggi. Nyari tinggi 

  berarti panjang sama lebarnya dikalikan dulu. 

P : Panjang lebarnya yang mana? 

FIA : Yang ini Pak, yang pertama. Habis itu hasil pengurangan volumenya 

  dibagi sama hasil kali panjang sama lebar yang tadi. Kalo gak salah 

  hasilnya   an Pak. 
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Gambar 4.56 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 8 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.56 terlihat bahwa langkah pertama yang 

dilakukan subjek FIA adalah menuliskan rumus persamaan antara jumlah panjang 

rusuk-rusuk balok dengan jumlah panjang rusuk-rusuk kubus. Kemudian subjek 

FIA menuliskan rumus jumlah panjang rusuk-rusuk balok yaitu  (     ) dan 

menuliskan rumus jumlah panjang rusuk-rusuk kubus yaitu   √ . Pada langkah 

kedua subjek FIA menuliskan rumus luas permukaan balok yaitu  (        ). 

Dari sini terlihat bahwa subjek FIA mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah secara lengkap namun terdapat sedikit kekurangan, karena 

subjek FIA menuliskan rumus jumlah rusuk-rusuk kubus yaitu   √  bukan 

  √ 
 

. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.64 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

P : Caramu nyelesein soal ini gimana? 

FIA : Pertama cari tingginya dulu. Dari yang tadi  (𝑝  𝑙  𝑡) kan sama 

  dengan   √𝑉, kan  (    𝑡)    √   . Akar tiga dari     itu  . 
  Berarti     . Hasilnya   . 
P : Terus? 

FIA : (Menghitung lagi). Ketemu tingginya   Pak. 

P : Itu hasilnya? 

FIA : Ya belum. Hitung luas baloknya. Ya gampang, tinggal   kali 

  (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). Hasilnya itu Pak yang dicari. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8 dengan dengan 

lengkap dan tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA 

terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

2. Subjek FIS 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.57 berikut. 

 

Gambar 4.57 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.57 terlihat bahwa subjek FIS mampu menuliskan 

rumus untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan lengkap dan tepat. Terkait 

dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS disajikan pada 

skrip sebagai berikut. 

Skrip 4.65 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

P : Terus langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal ini gimana? 

FIS : Langkah-langkahnya mencari rusuk kubus. 

P : Caranya? 

FIS :       𝑐𝑚  berarti ... (mulai memikirkan). Kalo langsungan gak papa 

  Pak? 

P : Gimana? 

FIS : Pokoknya nanti hasilnya    𝑐𝑚. 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

merencanakan penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.58 berikut. 

 

Gambar 4.58 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.58 terlihat subjek FIS mampu menuliskan rumus 

untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan lengkap dan tepat. Terkait dengan hal 

P : Taunya    𝑐𝑚 darimana? 

FIS : Ini kan volume kubus, volumenya 𝑠 . 
P : Terus? 

FIS : Oh ya, akar tiga dari volume. Berarti itu nyari rusuk. Rusuknya itu akar 

  tiga dari volume. 

P : Terus? 

FIS : Jadinya dapat    𝑐𝑚. 

P : Kan udah ketemu, terus gimana lagi? 

FIS : Setelah itu dicari harga kawat. Berarti harus nyari panjang kawatnya.  

P : Caranya? 

FIS :   𝑠 berarti      𝑐𝑚. Kan    kali    𝑐𝑚, eh berarti     𝑐𝑚. 

P : Setelah itu? 

FIS : Berarti dijadiin meter,     𝑚. Terus dikali       hasilnya      . 
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tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.66 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan tepat. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

merencanakan penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIS mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.59 berikut. 

 

Gambar 4.59 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 6 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian  

Berdasarkan Gambar 4.59 terlihat bahwa subjek FIS mampu menuliskan 

rumus untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan lengkap tetapi mengarah pada 

jawaban yang kurang tepat. Hal ini dapat dilihat ketika subjek FIS menuliskan 

P : Cara kamu nyelesein soal nomor 5 gimana? 

FIS : Mencari luas permukkann kubus. 

P : Setelah itu? 

FIS : Dikalikan dengan harga ini      . 
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rumus mencari tinggi, yaitu             
 

   
. Terkait dengan hal tersebut 

kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.67 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 6 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6, tetapi belum 

mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek 

FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data 

subjek FIS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FIS tidak mampu merencanakan penyelesaian 

masalah. 

P : Caramu buat nyelesein soal nomr 6 gimana? 

FIS : Mencari volume balok A, 𝑝 kali 𝑙 kali 𝑡. Terus sama balok B, mencari 

  Volumenya juga, caranya 𝑝 kali 𝑙 kali 𝑡, setelah itu volume ini yang A 

  dikurangi volume yang B. 

P : Mana yang dikurang? 

FIS : Ini volume balok A dikurangi volume balok B. Oh iya hasilnya dijadiin 

  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 atau 𝑑𝑚 dulu, baru dikurangi. 

P : Setelah dikurangi gimana lagi? Apa itu jawaban akhirnya? 

FIS : Terus hasil itu, mencari tinggi ini, tinggi balok A setelah dikurangi. 

P : Caranya gimana? 

FIS : Hasil kurangan ini di... Bentar....(menghitung sesuatu).     𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 

P : Apanya itu     𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟? 

FIS : Ini volume balok A. Balok B berarti    𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. Terus dikurangi. 

  Berarti    . 
P : Setelah itu? 

FIS : Mencari tinggi balok A. 

P : Caranya gimana? 

FIS : Hmm...   kali  . Berarti     Ini     dibagi   . 
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Subjek FIS tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.68 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIS, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIS terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 8 

valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

3. Subjek FIB 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.60 berikut. 

P : Caranya gimana buat nyelesein itu? 

FIS : Hmmm. Mencari rusuk kubus. Terus mencari rusuk kubus. Bentar Pak 

  (membaca soal lagi). 

P : Gimana? 

FIS : Kan mencari rusuk kubus, caranya ini diakarin tiga (menunjuk volume 

  kubus). Terus ketemu tingginya.  

P : Gimana caranya cari rusuk kubus? 

FIS : Itu volumenya diakarin. Jadi dapat   𝑐𝑚.  

P : Itu tingginya? 

FIS : Iya. 

P : Terus gimana lagi? 

FIS : Terus mencari luas permukaan baloknya. Pake   (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). 
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Gambar 4.60 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 3 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.60 terlihat bahwa subjek FIB menuliskan rumus 

     dan         . Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FIB disajikan sebagai berikut. 

Skrip 4.69 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 3 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Cara kamu buat nyelesein soal ini gimana? Pakai rumus apa? 

FIB : Pertama cari panjang rusuk. 

P : Panjang rusuk apa? 

FIB : Kubus. 

P : Caranya gimana? 

FIB :   𝑠. 

P : Terus gimana? 

FIB :   𝑠 habis itu... aku bingung Pak. (Diam sebentar). Oh aku tau. Volume 

  balok apa yaa. Eh volume kubus dijadiin s. 

P : Dijadiin s? 

FIB : Dijadiin s pokoke. 

P : Jadinya berapa? 

FIB : Jadi s jadi   . 
P : Setelah itu diapain lagi? 

FIB : Berarti    kali   . Jadi    . 
P : Setelah ketemu itu terus? 

FIB :     kali      . 
P : Itu hasilnya? 

FIB : Nanti. Masih ada lagi. Ini sentimeter (menunjuk hasil perhitungan 

     𝑐𝑚),  ini meter (menunjuk harga kawat per meter). 

P : Terus gimana dong? 

FIB : Ini kan    kali   , dapet    . Jadi    . 
P : Lalu? 

FIB :     kali      . 
P : Nah disini kenapa rumusnya salah? (menunjukkan jawaban) 

FIB : Buru-buru Pak. Waktunya hampir habis. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan tepat. 

Pada saat tes subjek FIB salah menuliskan rumus karena terburu-buru dalam 

mengerjakan soal dan waktu tes juga hampir selesai. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian 

soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIB kurang mampu 

merencanakan penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.61 berikut. 

 

Gambar 4.61 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 5 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.61 terlihat subjek FIB mampu menuliskan rumus 

       , tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.70 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 5 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

P : Terus gimana cara nyelesein soal nomor 5? 

FIB : Caranya cari luas permukaan. 

P : Permukaan apa? 

FIB : Permukaan kubus. 

P : Rumusnya apa? 

FIB :  𝑠 . 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan tepat. 

Pada saat tes subjek FIB salah menuliskan rumus karena terburu-buru sehingga 

kurang teliti. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil 

wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB 

terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIB kurang mampu merencanakan penyelesaian 

masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.62 berikut. 

 

Gambar 4.62 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 6 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.62 terlihat bahwa subjek FIB hanya menuliskan 

rumus      , tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

 

P : Terus? 

FIB : Kali       
P : s itu apa? 

FIB : s itu    𝑐𝑚. 

P : Nah disini kenapa caranya kaya gini? (menunjukkan jawaban) 

FIB : Buru-buru Pak, harusnya itu      . 
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Skrip 4.71 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Terkait Indikator  

Merencanakan Penyelesaian Soal Nomor 6 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 6, tetapi 

mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FIB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal nomor 6 

valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIB tidak mampu merencanakan 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator merencanakan penyelesaian soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.63 berikut. 

 

Gambar 4.63 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 8 Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.63 terlihat bahwa subjek FIB hanya menuliskan 

persamaan           kemudian menyelesaikan persamaan tersebut 

P : Caranya gimana? Pakai rumus apa? 

FIB : Berarti ini dihitung volumenya,    kali    kali    . Terus ngitung lagi 

  volume yang kedua,    kali    kali   . 
P : Hasilnya berapa? 

FIB :         sama       . Terus yang pertama dikurangi yang kedua, jadi 

         . 
P : Itu hasil akhirnya? 

FIB : Iya. 
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sehingga menghasilkan    . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.72 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 8 Indikator  

Merencanakan Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

merencanakan penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek FIB tidak mampu merencanakan penyelesaian masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator merencanakan penyelesaian, subjek yang cenderung mampu menuliskan 

rumus untuk menyelesaikan soal adalah subjek FIA dan subjek FIS. Sedangkan 

subjek FIB cenderung tidak mampu menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal. 

Uraian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 83. 

4.1.4.2.3 Indikator Melaksanakan Rencana 

1. Subjek FIA 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.64 berikut. 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FIB : Ngga tau Pak, bingung. 

P : Coba pahami dulu. 

FIB : Ngga tau, ini sulit Pak. Gak aku kerjain. 
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Gambar 4.64 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.64 terlihat bahwa subjek FIA mampu menghitung 

harga dengan cara mengalikan volume kubus dengan harga kawat per meter, 

kemudian subjek FIA menghitung lagi dengan mengalikan hasil akar dari volume 

kubus dengan harga  kawat per sentimeter. Hasil akhir yang diperoleh subjek FIA 

kurang tepat karena rencana penyelesaian yang dilaksanakan subjek FIA juga 

kurang tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.73 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 3 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Oke. Bagaimana caramu buat nyelesein soal ini? 

FIA : Gini Pak, karena kubus, ini volumenya diakarin Pak. 

P : Setelah itu ngapain lagi? 

FIA : Habis diakarin nanti dapat rusuknya. Terus dapetnya 10 Pak. 

P : Ya. Terus? 

FIA : Itu kan    𝑐𝑚, padahal harga kawat itu       rupiah per meter. Terus 

  saya ubah harga kawat itu, jadiin per cm Pak. 

P : Terus gimana lagi? 

FIA : Ya gitu Pak,       dibagi     kan jadinya    harganya. 

P : Lalu gimana? 

FIA : Tadi kan udah ketemu Pak rusuknya    𝑐𝑚 dan harganya   , kan mau 

  bikin kerangkanya. Karena mau bikin kerangka jadi nyari jumlah 

  rusuk-rusuknya Pak. 

P : Emang gimana nyarinya? 

FIA : Kan rusuknya ada   , berarti total panjang rusuknya ada    kali 

     𝑐𝑚. Jadinya     𝑐𝑚. Terus dikalikan    yang tadi Pak. 

P : Berarti itu hasil yang dicari? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah perhitungan dan hasil 

akhir yang diperoleh subjek FIA sudah tepat. Namun pada saat mengerjakan tes 

subjek FIA kurang tepat dalam melakukan perhitungan karena rumus yang 

digunakan juga kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek 

FIA terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FIA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.65 berikut. 

 

Gambar 4.65 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.65 terlihat subjek FIA mampu menghitung harga 

kertas dengan cara mengalikan hasil luas permukaan kubus yang masih dalam 

satuan sentimeter persegi dengan harga kertas per meter persegi. Pada perhitungan 

selanjutnya subjek FIA mengubah satuan dari hasil luas permukaan kubus yang 

FIA : Iya Pak. 

P : Berapa hasilnya? 

FIA :      . 
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diperoleh ke dalam meter persegi kemudian dikalikan dengan harga kertas per 

meter persegi. Dari jawaban di atas terlihat bahwa luas permukaan kubus yang 

diperoleh yaitu         , sehingga menyebabkan hasil akhir yang diperoleh 

yaitu Rp        . Hasil akhir yang diperoleh ini kurang tepat. Terkait dengan hal 

tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.74 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah perhitungan dan hasil 

akhir yang diperoleh subjek FIA sudah tepat. Namun pada saat mengerjakan tes 

subjek FIA kurang tepat saat melakukan perhitungan luas permukaan kubus. Hasil 

yang diperoleh subjek FIA yaitu         , padahal hasil yang tepat yaitu 

        . Hal ini disebabkan karena subjek FIA kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan saat tes. 

P : Yang mana? 

FIA : Luas permukaan balok dulu. Eh permukaan kubus. Caranya   kali 

       𝑚. Eh bentar Pak, sulit ini Pak (sambill memikirkan). 

P : Gimana? 

FIA :    kali    itu    . Bener,   kali     (sambil menghitung). Hasilnya 

        Pak. Terus harganya ... harganya saya ubah lagi Pak. Berarti jadi 

     ,     rupiah per sentimeter. Terus     dikalikan       (menghitung 

  lagi). Hasilnya      .  
P : Terus itu hasilnya? 

FIA : Bingung Pak. (Mulai menghitung ulang    per sentimeter kali      ). 
P : Terus gimana? 

FIA : Iya Pak udah bener, itu hasilnya. 
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Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait 

indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA mampu melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.66 berikut. 

 

Gambar 4.66 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 6 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.66 terlihat subjek FIA mampu menghitung 

volume pada tempat pertama kemudian dikurangkan dengan volume pada tempat 

kedua. Setelah itu hasil yang diperoleh dibagi dengan hasil kali ukuran panjang 

dan lebar pada tempat pertama. Hasil akhir yang diperoleh subjek FIA sudah 

tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.75 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

P : Cara nyari tingginya gimana? 

FIA : Nyari volumenya dulu. 

P : Volume yang mana? 

FIA : Ini    kali    kali    . Terus nyari lagi yang ini,    kali    kali   . 
  Habis itu volume satu dikurangi volume dua. Nah hasilnya itu ... 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 6 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah perhitungan dan hasil 

akhir yang diperoleh subjek FIA sudah tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

subjek FIA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIA mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.67 berikut. 

 

Gambar 4.67 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 8 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

  (sambil liat soal). Nyari apa sih ini. Oh nyari tinggi. Nyari tinggi 

  berarti panjang sama lebarnya dikalikan dulu. 

P : Panjang lebarnya yang mana? 

FIA : Yang ini Pak, yang pertama. Habis itu hasil pengurangan volumenya 

  dibagi sama hasil kali panjang sama lebar yang tadi. Kalo gak salah 

  hasilnya   an Pak. 

P : Berarti tingginya berapa? 

FIA : Tingginya ya   an itu Pak. (Menghitung lagi). Ketemu 92 Pak. 
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Berdasarkan Gambar 4.67 terlihat bahwa langkah pertama yang 

dilakukan subjek FIA adalah mencari   sebagai tinggi balok. Kemudian subjek 

FIA menghitung dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui 

pada rumus yang sudah dituliskan sehingga memperoleh hasil akhir       . 

Hasil akhir yang diperoleh subjek FIA sudah tepat. Pada langkah kedua seubjek 

FIA menghitung luas permukaan balok dengan mensubstitusikan panjang dan 

lebar balok yang sudah diketahui sebelumnya serta tinggi yang diperoleh dari 

langkah pertama pada rumus luas permukaan balok, sehingga memperoleh hasil 

akhir yaitu        . Hasil akhir yang diperoleh seubjek FIA sudah tepat. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan pada 

skrip berikut. 

Skrip 4.76 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 8 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah perhitungan dan hasil 

akhir yang diperoleh subjek FIA sudah tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes 

P : Caramu nyelesein soal ini gimana? 

FIA : Pertama cari tingginya dulu. Dari yang tadi  (𝑝  𝑙  𝑡) kan sama 

  dengan   √𝑉, kan  (    𝑡)    √   . Akar tiga dari     itu  . 
  Berarti     . Hasilnya   . 
P : Terus? 

FIA : (Menghitung lagi). Ketemu tingginya   Pak. 

P : Itu hasilnya? 

FIA : Ya belum. Hitung luas baloknya. Ya gampang, tinggal   kali  

  (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). Hasilnya itu Pak yang dicari. 

P : Coba berapa hasilnya? 

FIA : (Menghitung luas permukaan balok).     Pak,     𝑐𝑚 . 
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subjek FIA dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIA terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIA mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian masalah. 

2. Subjek FIS 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.68 berikut. 

 

Gambar 4.68 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.68 terlihat bahwa subjek FIS mampu melakukan 

perhitungan dengan tepat pada saat mencari panjang rusuk ( ) dan panjang kawat 

(  ), namun pada saat menghitung biaya yang dicari, subjek FIS memproleh hasil 

yang tidak tepat. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FIS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.77 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 3 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

FIS : Langkah-langkahnya mencari rusuk kubus. 

P : Caranya? 

FIS :       𝑐𝑚  berarti ... (mulai memikirkan). Kalo langsungan gak papa 

  Pak? 

P : Gimana? 

FIS : Pokoknya nanti hasilnya    𝑐𝑚. 

P : Taunya    𝑐𝑚 darimana? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3, 

tetapi mengarah pada jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIS, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS kurang 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.69 berikut. 

 

Gambar 4.69 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.69 terlihat subjek FIS melakukan perhitungan 

dengan cara   kali       kemudian diperoleh        . Setelah itu      dikalikan 

FIS : Ini kan volume kubus, volumenya 𝑠 . 
P : Terus? 

FIS : Oh ya, akar tiga dari volume. Berarti itu nyari rusuk. Rusuknya itu akar 

  tiga dari volume. 

P : Terus? 

FIS : Jadinya dapat    𝑐𝑚. 

P : Kan udah ketemu, terus gimana lagi? 

FIS : Setelah itu dicari harga kawat. Berarti harus nyari panjang kawatnya.  

P : Caranya? 

FIS :   𝑠 berarti      𝑐𝑚. Kan    kali    𝑐𝑚, eh berarti     𝑐𝑚. 

P : Setelah itu? 

FIS : Berarti dijadiin meter,     𝑚. Terus dikali       hasilnya      . 
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dengan harga kertas kado per meter persegi yaitu      . Dari perhitungan tersebut 

diperoleh hasil akhir Rp      . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.78 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5 

dengan tepat, tetapi menghasilkan jawaban yang kurang tepat. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator melaksanakan 

rencana penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek 

FIS kurang mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.70 berikut. 

 

Gambar 4.70 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 6 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

FIS : Kan    𝑐𝑚 berarti     , terus dikali ini rumusnya  𝑠 . Kan dapet      
  terus dikalikan  . 
P : Hasilnya berapa? 

FIS :     . 
P : Udah itu hasil akhirnya? 

FIS : Engga, dikalikan      . Jadi       . 
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Berdasarkan Gambar 4.70 terlihat bahwa langkah pertama yang 

dilakukan subjek FIS adalah menghitung volume air pada tempat pertama, volume 

air pada tempat kedua, volume air pada tempat pertama setelah dikurangi, dan 

tinggi air pada tempat pertama. Perhitungan yang dilakukan FIS sudah sesuai 

dengan rumus yang digunakan, tetapi hasil akhir yang diperoleh kurang tepat. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.79 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 6, 

tetapi belum mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIS, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS kurang 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

P : Caranya gimana? 

FIS : Hasil kurangan ini di... Bentar....(menghitung sesuatu).     𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 

P : Apanya itu     𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟? 

FIS : Ini volume balok A. Balok B berarti    𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. Terus dikurangi. 

  Berarti    . 
P : Setelah itu? 

FIS : Mencari tinggi balok A. 

P : Caranya gimana? 

FIS : Hmm...   kali  . Berarti     Ini     dibagi   . 
P : Ketemunya berapa? 

FIS : Berapa ya, gak tau Pak. Pokoknya itu tingginya. 
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Subjek FIS tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.80 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 8, 

tetapi tidak mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil 

tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIS, dapat dikatakan 

bahwa data subjek FIS terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal 

nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS tidak mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

3. Subjek FIB 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.71 berikut. 

 

P : Caranya gimana buat nyelesein itu? 

FIS : Hmmm. Mencari rusuk kubus. Terus mencari rusuk kubus. Bentar Pak 

  (membaca soal lagi). 

P : Gimana? 

FIS : Kan mencari rusuk kubus, caranya ini diakarin tiga (menunjuk volume 

  kubus). Terus ketemu tingginya.  

P : Gimana caranya cari rusuk kubus? 

FIS : Itu volumenya diakarin. Jadi dapat   𝑐𝑚. 

P : Itu tingginya? 

FIS : Iya. 

P : Terus gimana lagi? 

FIS : Terus mencari luas permukaan baloknya. Pake   (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡). 
P : Emang hasilya berapa? 

FIS :    . 
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Gambar 4.71 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 3 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.71 terlihat bahwa subjek FIB melakukan 

perhitungan mencari   dengan rumus volume dibagi  , sehingga menghasilkan 

    . Setelah itu subjek FIB menghitung luas permukaan kubus yaitu dengan 

rumus     sehingga menghasilkan    . Dari sini terlihat bahwa subjek FIB 

melakukan perhitungan walaupun sebelumnya tidak direncanakan. Perhitungan 

yang dilakukan subjek FIB ini kurang tepat karena untuk menyelesaikan soal tidak 

perlu menghitung luas permukaan kubus. Kemudian subjek FIB menghitung 

        sehingga menghasilkan         tanpa menuliskan keterangan lain. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.81 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Terkait Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Soal Nomor 3 

 

FIB : Pertama cari panjang rusuk. 

P : Panjang rusuk apa? 

FIB : Kubus. 

P : Caranya gimana? 

FIB :   𝑠. 

P : Terus gimana? 

FIB :   𝑠 habis itu... aku bingung Pak. (Diam sebentar). Oh aku tau. Volume 

  balok apa yaa. Eh volume kubus dijadiin s. 

P : Dijadiin s? 

FIB : Dijadiin s pokoke. 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 3 

dengan lengkap dan tepat padahal pada saat tes subjek FIB kurang tepat dalam 

melakukan perhitungan. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek 

FIB terkait indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa subjek FIB kurang mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.72 berikut. 

 

Gambar 4.72 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 5 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

P : Jadinya berapa? 

FIB : Jadi s jadi   . 
P : Setelah itu diapain lagi? 

FIB : Berarti    kali   . Jadi    . 
P : Setelah ketemu itu terus? 

FIB :     kali      . 
P : Itu hasilnya? 

FIB : Nanti. Masih ada lagi. Ini sentimeter (menunjuk hasil perhitungan 

     𝑐𝑚),  ini meter (menunjuk harga kawat per meter). 

P : Terus gimana dong? 

FIB : Ini kan    kali   , dapet    . Jadi    . 
P : Lalu? 

FIB :     kali      . 
P : Itu hasil akhirnya? 

FIB : Iya Pak.      . 
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Berdasarkan Gambar 4.72 terlihat subjek FIB melakukan perhitungan 

mencari luas permukaan balok (LP) dengan cara   kali     kemudian diperoleh 

    . Setelah itu subjek FIB mengubah dari      menjadi     . Setelah itu      

dikalikan dengan harga kertas kado per meter persegi. Dari perhitungan tersebut 

diperoleh hasil akhir 15        . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.82 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 5 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 

tetapi belum mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.73 berikut. 

P : Rumusnya apa? 

FIB :  𝑠 . 
P : Terus? 

FIB : Kali       
P : s itu apa? 

FIB : s itu    𝑐𝑚. 

P : Setelah itu? 

FIB : Langsung dikalikan,    kali       
P : Berapa hasilnya? 

FIB :        . 
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Gambar 4.73 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 6 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.73 terlihat bahwa langkah pertama yang 

dilakukan subjek FIB adalah menghitung volume pada tempat pertama kemudian 

dikurangkan dengan volume pada tempat kedua. Setelah itu hasil yang diperoleh 

dikurangi      . Berdasarkan gambar tersebut tidak diketahui tujuan dari 

perhitungan yang dilakukan subjek FIB. Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.83 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 6 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal nomor 6, 

tetapi belum mengarah pada jawaban yang tepat. Berdasarkan triangulasi dari 

hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek FIB, dapat 

dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

P : Caranya gimana? Pakai rumus apa? 

FIB : Berarti ini dihitung volumenya,    kali    kali    . Terus ngitung lagi  

  volume yang kedua,    kali    kali   . 
P : Hasilnya berapa? 

FIB :         sama       . Terus yang pertama dikurangi yang kedua, jadi 

         . 
P : Itu hasil akhirnya? 

FIB : Iya. 

 



181 
 

 
 

penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.74 berikut. 

 

Gambar 4.74 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 8 Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.74 terlihat bahwa sujek FIB hanya menuliskan 

persamaan           kemudian menyelesaikan persamaan tersebut 

sehingga menghasilkan    . Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara 

peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.84 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 8 Indikator  

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu menyebutkan langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan soal 

nomor 8. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait 

indikator melaksanakan rencana penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FIB : Ngga tau Pak, bingung. 

P : Coba pahami dulu. 

FIB : Ngga tau, ini sulit Pak. Gak aku kerjain. 



182 
 

 
 

disimpulkan bahwa subjek FIB tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator melaksanakan rencana, subjek yang cenderung mampu menuliskan 

perhitungan sesuai rencana adalah subjek FIA. Sedangkan subjek FIS dan subjek 

FIB cenderung tidak mampu menuliskan perhitungan sesuai rencana yang dibuat. 

Uraian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 84. 

4.1.4.2.4 Indikator Memeriksa Kembali 

1. Subjek FIA 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.75 berikut. 

 

Gambar 4.75 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 8 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.75 terlihat bahwa subjek FIA menghitung harga 

kawat per sentimeter dengan cara mengalikan harga kawat per meter dengan 

panjang rusuk. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.85 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

P : Oke. Kalo udah ketemu, kamu cek ulang gak jawabanmu? 

FIA : Cek. 

P : Caranya? 
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Lanjutan Kutipan Wawancara. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh tetapi kurang 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA tidak mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.76 berikut. 

 

Gambar 4.76 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 5 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.76 terlihat subjek FIA menghitung harga kertas 

per meter persegi yaitu dengan cara biaya yang diperoleh dibagi luas permukaan 

kubus sehingga menghasilkan Rp        . Terkait dengan hal tersebut kutipan 

wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.86 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

 

FIA : Caranya ngecek harganya Pak. Harga satuan cm nya bener apa gak. 

  Cara nyarinya hasilnya itu yang harga kerangka dibagi sama panjang 

  kerangka. 

P : Oke. Kamu cek ulang gak hasil pekerjaanmu itu? 

FIA : Cek Pak. 

P : Caranya? 

FIA : Cari harga itu Pak, harga kertas per sentimeter. Jadi       dibagi 

        nanti hasilnya    .  
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Langkah 

memeriksa kembali yang dilakukan subjek FIA saat tes berbeda dengan langkah 

memeriksa kembali yang dilakukan subjek FIA saat wawancara. Pada saat tes, 

subjek FIA menggunakan luas permukaan kubus yang kurang tepat. Sedangkan 

pada saat wawancara subjek FIA menggunakan luas permukaan kubus yang sudah 

tepat. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA kurang mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.77 berikut. 

 

Gambar 4.77 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 6 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.77 terlihat subjek FIA menghitung volume baru 

yaitu dengan cara mengurangkan volume air pada tempat pertama dengan volume 

air pada tempat kedua. Hasil yang diperoleh sudah tepat yaitu sama seperti hasil 

yang diperoleh pada saat melaksanakan rencana penyelesaian. Terkait dengan hal 

tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIA disajikan pada skrip 

berikut. 
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Skrip 4.87 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Pada saat tes, 

subjek FIA melakukan pengecekan kembali dengan mencari volume baru, yaitu 

dengan cara volume air pada tempat pertama dikurangi volume air pada tempat 

kedua. sedangkan pada saat wawancara subjek FIA melakukan pengecekan 

kembali dengan mencari volume baru juga, namun caara yang digunakan berbeda. 

Subjek FIA melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan rumus 

      dengan   ukuran panjang tempat pertama,   ukuran lebar tempat 

pertama, dan   adalah ukuran tinggi air setelah dikurangi. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIA mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIA terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.78 berikut. 

P : Oh gitu. Oke. Sekarang dari tinggi yang kamu peroleh kamu yakin 

  jawabannya benar? 

FIA : Yakin. 

P : Cara mengecek kebenaran jawabannya gimana emang? 

FIA : Caranya nyari volume baru pakai tinggi. Jadi kalo panjang, lebar, sama 

  tinggi yang tadi dikalikan terus ketemunya volume baru berarti 

  jawabannya benar Pak. 
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Gambar 4.78 Pekerjaan Subjek FIA Nomor 8 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.78 terlihat subjek FIA menghitung kembali luas 

permukaan balok. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan 

subjek FIA disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.88 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIA Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIA mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh yaitu menghitung 

kembali luas permukaan balok yang didapat dengan rumus yang sama. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIA dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIA, dapat dikatakan bahwa data subjek FIA terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FIA tidak mampu memeriksa kembali. 

2. Subjek FIS 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.79 berikut. 

P : Oke. Terus kamu cek kembali gak hasilnya? 

FIA : Saya cek. Saya hitung lagi luas permukaan baloknya. 

P : Oke terima kasih. 
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Gambar 4.79 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 3 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.79 terlihat bahwa subjek FIS hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 3 dan menuliskan           , tanpa 

disertai keterangan lain. Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti 

dengan subjek FIS disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.89 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Subjek FIS 

mengecek kembali jawaban yang diperoleh dengan cara    dipangkatkan   

sehingga menghasilkan       (volume kubus yang diketahui). Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator memeriksa kembali 

penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS tidak 

mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.80 berikut. 

 

P : Terus cara kamu ngecek jawabanmu gimana? 

FIS : Ngeceknya panjang rusuk itu   , mencari volumenya berarti    
  pangkat tiga, berarti      𝑐𝑚 . 
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Gambar 4.80 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 5 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.80 terlihat subjek FIS hanya menuliskan simpulan 

dari penyelesaian soal nomor 5, tanpa disertai keterangan lain. Terkait dengan hal 

tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.90 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FIS tidak mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIS terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.81 berikut. 

 

Gambar 4.81 Pekerjaan Subjek FIS Nomor 6 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.81 terlihat bahwa subjek FIS hanya menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 6, tanpa disertai keterangan lain. Terkait 

P : Terus caramu buat ngecek jawabanmu bener apa gak gimana? 

FIS : Hmm.... harga... mencari luas permukaannya. Eh mencari rusuk, 

  hasilnya dibagi   . Eh gak tau. 
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dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS disajikan pada 

skrip berikut. 

Skrip 4.91 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator memeriksa kembali 

penyelesaian soal nomor 6 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIS tidak 

mampu memeriksa kembali. 

Subjek FIS tidak menuliskan apapun pada penyelesaian soal nomor 8. 

Terkait dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIS 

disajikan pada skrip berikut. 

Skrip 4.92 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIS Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 
Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIS belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIS dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIS, dapat dikatakan bahwa data subjek FIS terkait indikator 

P : Kalo kamu cara ngecek jawabannya gimana? 

FIS : Hasil tinggi ini dikalikan sama panjang dan lebar tempat pertama. 

  Nanti hasilnya volume setelah dikurangi. 

 

P : Cara ngeceknya tau gak? 

FIS : Hmm.... Gatau Pak. 
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memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FIS tidak mampu memeriksa kembali. 

3. Subjek FIB 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.82 berikut. 

 

Gambar 4.82 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 3 Indikator Memeriksa Kembali  

Berdasarkan Gambar 4.82 terlihat bahwa subjek FIB menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 3 dan              . Terkait dengan 

hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada skrip 

berikut. 

Skrip 4.93 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 3 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB mampu 

menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. Berdasarkan 

triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator memeriksa kembali 

penyelesaian soal nomor 3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu memeriksa kembali. 

P : Cara ngecek jawabanmu bener apa gak gimana? 

FIB : Ngeceknya jumlah harga dibagi       terus kali   . 
P : Ketemunya berapa? 

FIB : Hasil panjang kerangkanya. 
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Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 5 dapat dilihat pada Gambar 4.83 berikut. 

 

Gambar 4.83 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 5 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.83 terlihat subjek FIB menuliskan simpulan dari 

penyelesaian soal nomor 5 dan    
       

     
 sehingga menghasilkan     . Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada 

skrip berikut. 

Skrip 4.94 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 5 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FIB tidak mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 6 dapat dilihat pada Gambar 4.84 berikut. 

P : Terus cara ngecek ulangnya gimana? 

FIB : Pokoknya hasilnya dibagi       harus sama dengan hasil luas 

  permukaan kubus. 
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Gambar 4.84 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 6 Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.84 terlihat bahwa subjek FIB menuliskan 

simpulan dari penyelesaian soal nomor 6 dan perhitungan                                 

                        sehingga menghasilkan        . Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada 

skrip berikut. 

Skrip 4.95 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 6 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB belum 

mampu menyebutkan langkah untuk mengecek jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara peneliti 

dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait indikator 

memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 5 valid. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa subjek FIB tidak mampu memeriksa kembali. 

Pekerjaan subjek FIB terkait indikator memeriksa kembali pada soal 

nomor 8 dapat dilihat pada Gambar 4.85 berikut. 

 

Gambar 4.85 Pekerjaan Subjek FIB Nomor 8 Indikator Memeriksa Kembali 

P : Lalu cara kamu ngecek kembali gimana? 

FIB : Ini ngitung volume yang pertama. 

P : Caranya? 

FIB : Volume yang kedua ditambah          
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Berdasarkan Gambar 4.85 terlihat subjek FIB tidak menuliskan apapun 

terkait indikator memeriksa kembali pada penyelesaian soal nomor 8. Terkait 

dengan hal tersebut kutipan wawancara peneliti dengan subjek FIB disajikan pada 

skrip berikut. 

Skrip 4.96 Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek FIB Nomor 8 Indikator  

Memeriksa Kembali 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek FIB tidak 

mampu menyebutkan langkah untuk menyelesaikan soal nomor 8 sehingga dapat 

dipastikan bahwa subjek FIB juga tidak mampu mengecek jawaban yang 

diperoleh. Berdasarkan triangulasi dari hasil tes subjek FIB dan hasil wawancara 

peneliti dengan subjek FIB, dapat dikatakan bahwa data subjek FIB terkait 

indikator memeriksa kembali penyelesaian soal nomor 8 valid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa subjek FIB tidak mampu memeriksa kembali. 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian pada 

indikator memeriksa kembali, diperoleh simpulan bahwa ketiga subjek FI 

cenderung tidak mampu menuliskan proses memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh.  Namun, ada subjek FI yang mampu menuliskan proses memeriksa 

kembali jawaban yang diperoleh pada beberapa nomor. Uraian lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 85. 

P : Caramu buat nyelesein ini gimana? 

FIB : Ngga tau Pak, bingung. 

P : Coba pahami dulu. 

FIB : Ngga tau, ini sulit Pak. Gak aku kerjain. 
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4.1.5 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Data kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini diambil 

menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah. Tes kemampuan pemecahan 

masalah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016. Data kemampuan pemecahan 

masalah siswa subjek penelitian dianalisis berdasarkan indikator kemampuan 

pemecahan masalah menurut Polya. Kemampuan subjek penelitian dalam 

menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah disajikan dalam kriteria 

pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Kriteria Kemampuan Subjek pada Indikator Pemecahan Masalah 

Indikator Pemecahan 

Masalah 

Kriteria 

Rendah Sedang Tinggi 

Memahami Masalah                            
Merencanakan 

Penyelesaian 
                              

Melaksanakan Rencana                            
Memeriksa Kembali                            

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah subjek penelitian bervaraiasi. Hal ini dapat dilihat dari skor 

subjek penelitian pada setiap indikator. Skor kemampuan pemecahan masalah 

siswa subjek penelitian ditampilkan dalam Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Melaksanakan 

Rencana 

Memeriksa 

Kembali 

FDA 6 9 4 3 

FDS 8 13 6 5 

FDB 6 5 3 2 

FIA 8 13 6 5 

FIS 6 10 3 3 

FIB 5 4 3 3 

Skor Tertinggi 8 16 8 8 
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Skor kemampuan pemecahan masalah pada setiap indikator disajikan 

dalam bentuk diagram pada Gambar 4.86, Gambar 4.87, Gambar 4.88, dan 

Gambar 4.89. Skor kemampuan pemecahan masalah siswa pada indikator 

memahami masalah disajikan pada Gambar 4.86 berikut. 

 

Gambar 4.86 Grafik Hasil Tes Subjek Penelitian Indikator Memahami Masalah 

Berdasarkan Gambar 4.86 terlihat bahwa rata-rata subjek sudah mampu 

memahami masalah. Dalam memahami masalah, lima subjek sudah memiliki 

kemampuan yang termasuk kategori tinggi dan satu subjek memiliki kemampuan 

yang termasuk kategori sedang. Subjek FDS dan FIA memiliki kemampuan dalam 

memahami masalah yang lebih baik dibandingkan subjek lainnya.  

Skor kemampuan pemecahan masalah siswa terkait indikator 

merencanakan penyelesaian disajikan pada Gambar 4.87 berikut. 

 

Gambar 4.87 Grafik Hasil Tes Subjek Penelitian Indikator Merencanakan 

Penyelesaian 
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Berdasarkan Gambar 4.87 terlihat bahwa kemampuan subjek dalam 

merencanakan penyelesaian bervariasi. Dalam merencanakan penyelesaian, 

kemampuan subjek FDS dan FIA termasuk dalam kategori tinggi, kemampuan 

subjek FDA dan subjek FIS termasuk dalam kategori sedang, serta kemampuan 

subjek FDB dan FIB termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan uraian diatas, 

dapat dikatakan bahwa subjek FDS dan subjek FIA memiliki kemampuan dalam 

merencanakan penyelesaian yang lebih baik dibandingkan subjek lainnya. 

Skor kemampuan pemecahan masalah siswa terkait indikator 

melaksanakan rencana penyelesaian disajikan pada Gambar 4.88 berikut. 

 

Gambar 4.88 Grafik Hasil Tes Subjek Penelitian Indikator Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

Berdasarkan Gambar 4.88 terlihat bahwa rata-rata subjek penelitian 

kurang mampu melaksanakan rencana penyelesaian. Dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian, kemampuan subjek FDS dan FIA termasuk dalam kategori 

tinggi, kemampuan subjek FDA termasuk dalam kategori sedang, serta 

kemampuan subjek FDB, subjek FIS, dan FIB termasuk dalam kategori rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa subjek FDS dan subjek FIA 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan rencana penyelesaian yang lebih baik 

dibandingkan subjek lainnya. 
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Skor kemampuan pemecahan masalah siswa terkait indikator memeriksa 

kembali disajikan pada Gambar 4.89 berikut. 

 

Gambar 4.89 Grafik Hasil Tes Subjek Penelitian Indikator Memeriksa Kembali 

Berdasarkan Gambar 4.89 terlihat bahwa rata-rata subjek penelitian 

masih kurang mampu memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Dalam 

memeriksa kembali, kemampuan subjek FDS dan subjek FIA termasuk dalam 

kategori sedang, namun keempat subjek lainnya termasuk dalam kategori rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa subjek FDS dan subjek FIA 

memiliki kemampuan dalam memeriksa kembali yang lebih baik dibandingkan 

subjek lainnya. 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji keefektifan 

model SSCS dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif. Pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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4.2.1 Keefektifan Model SSCS dengan Pendekatan Saintifik terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Penelitian secara kuantitatif dilakukan dengan kondisi awal kedua kelas 

homogen dan normal berdasarkan data awal berupa nilai hasil Ulangan Harian 

pada materi Lingkaran. Setelah melaksanakan penelitian dan analisis data hasil 

penelitian diperoleh pembahasan yang menjawab permasalahan nomor satu pada 

Bab I yaitu apakah model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. Pembahasan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Ketuntasan Belajar Klasikal 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

Balok dan Kubus diperoleh bahwa 89% siswa pada kelas eksperimen memperoleh 

nilai   60. Secara empiris siswa pada kelas eksperimen sudah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan yaitu 75%. 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji ketuntasan belajar klasikal 

yaitu uji proporsi  . Berdasarkan uji proporsi   dapat disimpulkan bahwa 

persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai   60 sudah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

4.2.1.2 Rata-rata Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh rata-rata nilai 

kelas eksperimen atau kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model SSCS 

dengan pendekatan saintifik adalah 71 dengan nilai terendah yaitu 43 dan nilai 

tertinggi 95. Sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol atau kelas yang diberi 
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pembelajaran menggunakan model ekspositori adalah 62 dengan nilai terendah 

yaitu 37 dan nilai tertinggi 91. Secara empiris, rata-rata nilai hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Dari uji pihak kanan diperoleh         adalah      dan        adalah 

    . Dari hasil tersebut diketahui bahwa         lebih dari        yang artinya 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih dari daripada 

kelas kontrol. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada pembelajaran 

menggunakan model SSCS dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada rata-

rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada pembelajaran 

menggunakan model ekspositori. 

Berdasarkan analisis tes akhir kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh data yaitu (1) 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen telah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal; (2) kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diberi pembelajaran menggunakan model SSCS dengan 

pendekatan saintifik lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diberi pembelajaran menggunakan model ekspositori. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan Rahmawati et al. (2013) yang menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa dengan penerapan model pembelajaran 

SSCS berbantuan kartu masalah lebih baik daripada kemampuan pemecahan 
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masalah matematik siswa pada kelas kontrol. Senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Periartawan et al. (2014) yang menunnjukkan bahwa model 

pembelajaran SSCS berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Pada model SSCS dengan pendekatan saintifik, siswa distimulasi dengan 

diberi permasalahan pada awal pembelajaran sehingga siswa terdorong untuk 

mengamati dan menanya hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini 

membuat siswa lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih efektif. Pada model ekspositori, guru memberikan materi yang 

diajarkan pada kegiatan inti. Hal ini membuat sebagian siswa kurang 

mempersiapkan diri dalam pembelajaran karena materi yang akan dipelajari 

langsung dijelaskan oleh guru dan siswa kurang aktif saat pembelajaran karena 

hanya mendengar apa yang diajarkan oleh guru. 

Melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik siswa diorganisasikan 

untuk meneliti masalah dan melakukan investigasi masalah dalam hal ini LKS 

secara kelompok. Siswa didorong untuk mengamati dan menalar untuk 

memecahkan permasalahan yang ada pada LKS. Hal ini membuat siswa mendapat 

pembelajaran yang lebih bermakna karena siswa sendiri yang mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri dengan memecahkan permasalahan terkait materi yang 

diajarkan melalui LKS. Pada model ekspositori guru hanya memberikan materi 

pembelajaran secara langsung. Hal ini membuat siswa hanya mendengar apa yang 

diajarkan guru. 
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4.2.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Gaya 

Kognitif 

Penelitian secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui deskripsi 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dari masing-masing gaya 

kognitif. Ringkasan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah subjek FD 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Indikator Butir 
Subjek 

FDA FDS FDB 

Memahami 

Masalah 

3 Mampu Mampu Mampu 

5 Mampu Mampu Mampu 

6 Mampu Mampu Kurang Mampu 

8 Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu 

Merencanakan 

Penyelesaian 

3 Mampu Mampu Tidak Mampu 

5 Mampu Mampu Tidak Mampu 

6 Tidak Mampu Mampu Tidak Mampu 

8 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

3 Mampu Mampu Tidak Mampu 

5 Kurang Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu 

6 Tidak Mampu Mampu Tidak Mampu 

8 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Memeriksa 

Kembali 

3 Mampu Mampu Tidak Mampu 

5 Kurang Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

6 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

8 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Ringkasan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah subjek FI dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI 

Indikator Butir 
Subjek 

FIA FIS FIB 

Memahami 

Masalah 

 

 

3 Mampu Mampu Mampu 

5 Mampu Mampu Mampu 

6 Mampu Mampu Kurang Mampu 

8 Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu 
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Indikator Butir 
Subjek 

FIA FIS FIB 

Merencanakan 

Penyelesaian 

3 Mampu Mampu Kurang Mampu 

5 Mampu Mampu Kurang Mampu 

6 Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

8 Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

3 Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

5 Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu 

6 Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu 

8 Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Memeriksa 

Kembali 

3 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

5 Kurang Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

6 Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

8 Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu 

Setelah melaksanakan penelitian dan analisis data hasil penelitian 

diperoleh hasil yang menjawab permasalahan nomor dua yaitu bagaimana 

deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif 

melalui model SSCS dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VIII. 

Pembahasan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

4.2.2.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa FD 

Subjek dengan gaya kognitif FD cenderung memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang tinggi. Hal ini terjadi pada subjek FDA dan subjek FDS. 

Selain itu terdapat subjek dengan gaya kognitif FD yang tergolong memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang rendah yaitu subjek FDB. Nilai tes 

kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh subjek FDA dan subjek FDS 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tes kemampuan pemecahan masalah yang 

diperoleh subjek FDB.  

Pada indikator memahami masalah subjek FD cenderung tidak mampu 

sampai mampu. Sebagian subjek FD sudah mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal dengan tepat, namun sebagian yang lain belum 
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mampu. Hal tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan 

wawancara subjek FD kelompok bawah pada soal tes nomor 8. Pada saat tes 

subjek FDB tidak mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, sedangkan pada saat wawancara subjek FDB mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal dengan tepat, tetapi kurang lengkap. Subjek 

FDB tidak menyebutkan salah satu informasi yang tercantum pada soal. Secara 

umum, dalam memahami masalah subjek FD cenderung mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal dengan tepat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ulya et al. (2014) bahwa subjek FD mampu menuliskan hal yang 

ditanyakan pada soal dengan benar tetapi dalam menuliskan hal yang diketahui 

pada permasalahan tidak lengkap. Selanjutnya, Arifin et al. (2015) juga 

mengatakan bahwa individu dengan gaya kognitif FD kurang dapat 

menginterpretasikan soal dalam pemahamannya melalui tulisan. 

Pada indikator merencanakan penyelesaian subjek FD cenderung tidak 

mampu sampai mampu. Sebagian subjek FD sudah mampu menuliskan langkah-

langkah untuk menyelesaikan permasalahan, namun sebagian yang lain tidak 

mampu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan wawancara subjek 

FDA dan subjek FDS. Pada saat tes subjek FDA dan subjek FDS sudah dapat 

menuliskan rumus atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan beberapa nomor dengan tepat. Pada saat wawancara kedua subjek 

juga mampu menyebutkan rumus atau langkah-langkah yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal. Dalam merencanakan penyelesaian subjek yang cenderung 

tidak mampu yaitu subjek FDB. Pada saat tes subjek FDB menuliskan rumus 
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untuk menyelesaikan semua soal dengan tidak tepat dan pada saat wawancara 

subjek FDB mampu menyebutkan rumus untuk menyelesaikan soal dengan 

kurang tepat. Secara umum dalam merencanakan penyelesaian subjek FD 

cenderung tidak mampu sampai mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat         

Ulya et al. (2014) yang menyatakan bahwa dalam merencanakan penyelesaian 

subjek FD tidak mampu menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

soal, tetapi ada juga subjek yang mampu menuliskan rencana penyelesaian dengan 

tepat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Vendiagrys et al. (2015) bahwa subjek 

FD  mampu mencari langkah-langkah yang sesuai yang digunakan untuk 

menjawab masalah yang dihadapi, tetapi terdapat subjek FD yang tidak dapat 

menentukan hubungan antar variabel. 

Pada indikator melaksanakan rencana penyelesaian subjek FD cenderung 

tidak mampu sampai mampu. Sebagian subjek FD tidak mampu dalam 

menuliskan perhitungan untuk menyelesaikan soal sesuai rencana, namun 

sebagian yang lain mampu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan 

wawancara subjek FDS. Subjek FDS mampu menuliskan perhitungan sesuai 

rencana penyelesaian yang digunakan dengan tepat yaitu pada soal nomor 3 dan 6. 

Sedangkan subjek FD yang lain, yaitu subjek FDA dan subjek FDB mampu 

menuliskan perhitungan sesuai dengan rencana penyelesaian yang telah dibuat 

pada sebagian soal tetapi jawaban yang diperoleh kurang tepat. Secara umum 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian subjek FD cenderung tidak mampu 

sampai mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat Vendiagrys et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa subjek FD menggunakan langkah-langkah pemecahan 
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masalah yang telah direncanakan tetapi sering tidak dapat memperoleh ketepatan 

jawaban yang benar. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Arifin et al. (2015), 

yang mengatakan bahwa subjek FD kurang dapat menganalisis suatu permasalahan 

berdasarkan informasi yang telah didapatkan. 

Pada indikator memeriksa kembali subjek FD cenderung tidak mampu 

sampai mampu dalam melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang 

diperoleh. Sebagian subjek FD tidak mampu melakukan pengecekan ulang 

terhadap jawaban yang diperoleh, namun ada juga subjek FD yang mampu 

melakukan pengecekan ulang pada beberapa nomor. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan hasil tes dan wawancara subjek FDA dan subjek FDS. Subjek FDA dan 

subjek FDS mampu melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang 

diperoleh pada nomor 3, namun pada soal yang lain tidak mampu. Sehingga 

secara umum dalam memeriksa kembali subjek FD cenderung tidak mampu 

sampai mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulya et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa subjek FD tidak mampu memeriksa kembali dan tidak dapat 

menuliskan jawaban yang diperoleh dengan cara lain. Dalam penelitiannya,  

Arifin et al. (2015) juga mengatakan bahwa subjek FD tidak dapat mengecek 

kembali jawabanya sendiri. 

4.2.2.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa FI 

Subjek dengan gaya kognitif FI cenderung memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang rendah. Hal ini terjadi pada subjek FIS dan subjek FIB. 

Selain itu terdapat subjek dengan gaya kognitif FI yang tergolong memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang tinggi yaitu subjek FIA. Nilai tes 
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kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh oleh subjek FIS dan subjek FIB 

lebih rendah dibandingkan dengan subjek FIA.  

Pada indikator memahami masalah subjek FI cenderung tidak mampu 

sampai mampu. Sebagian subjek FI sudah mampu menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal dengan tepat, namun sebagian yang lain belum mampu. 

Hal tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan wawancara 

subjek FI kelompok bawah pada soal tes nomor 8. Pada saat tes subjek FIB tidak 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal, sedangkan pada 

saat wawancara subjek FIB mampu menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal dengan tepat, tetapi kurang lengkap. Subjek FIB tidak 

menyebutkan salah satu informasi yang tercantum pada soal. Sedangkan pada 

subjek FIA dan subjek FIS sudah mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Secara umum, dalam memahami masalah 

subjek FI cenderung tidak mampu sampai mampu. Hal ini berbeda dengan 

pendapat Ulya et al. (2014) yang menyatakan bahwa subjek FI mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan lengkap dan 

benar.  

Pada indikator merencanakan penyelesaian subjek FI cenderung tidak 

mampu sampai mampu. Sebagian subjek FI sudah mampu menuliskan langkah-

langkah untuk menyelesaikan permasalahan, namun sebagian yang lain tidak 

mampu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan wawancara subjek 

FIS dan subjek FIB. Pada saat tes, subjek FIS dan subjek FIB sudah dapat 

menuliskan rumus atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk 
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menyelesaikan sebagian besar soal tetapi tidak mengarah pada jawaban yang 

tepat. Pada saat wawancara, kedua subjek juga mampu menyebutkan rumus atau 

langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan soal tetapi belum 

mengarah pada jawaban yang tepat. Dalam merencanakan penyelesaian subjek 

yang cenderung mampu yaitu subjek FIA. Pada saat tes subjek FIA menuliskan 

rumus untuk menyelesaikan semua soal dengan tepat dan pada saat wawancara 

subjek FIA juga mampu menyebutkan rumus untuk menyelesaikan soal dengan 

tepat. Secara umum dalam merencanakan penyelesaian subjek FI cenderung tidak 

mampu sampai mampu. Hal ini berbeda dengan pendapat Ulya et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa subjek FI mampu menuliskan rumus yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan tepat. Ketidakmampuan subjek FIS dan subjek FIB 

dalam menyusun rencana penyelesaian dapat disebabkan oleh penguasaan materi 

yang kurang dan pemahaman terhadap masalah yang kurang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Agustina et al. (2014) yang menyatakan bahwa Untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika, seorang siswa harus mampu 

memahami suatu permasalahan dengan tepat. Tanpa adanya pemahaman yang 

benar, mereka tidak mungkin bisa menyusun rencana penyelesaian. 

Pada indikator melaksanakan rencana penyelesaian subjek FI cenderung 

tidak mampu sampai mampu. Sebagian subjek FI tidak mampu dalam menuliskan 

perhitungan untuk menyelesaikan soal sesuai rencana, namun sebagian yang lain 

mampu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil tes dan wawancara subjek 

FIA. Subjek FIA mampu menuliskan perhitungan sesuai rencana penyelesaian 

yang digunakan dengan tepat yaitu pada semua soal. Sedangkan subjek FI yang 
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lain, yaitu subjek FIS dan subjek FIB mampu menuliskan perhitungan sesuai 

dengan rencana penyelesaian yang telah dibuat pada sebagian soal tetapi 

menghasilkan jawaban yang tidak tepat. Secara umum dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian subjek FI cenderung tidak mampu sampai mampu. Hal ini 

berbeda dengan pendapat Ulya et al. (2014) yang menyatakan bahwa subjek FI 

mampu menjawab permasalahan dengan tepat karena mereka dapat merencanakan 

penyelesaian dengan tepat.  

Pada indikator memeriksa kembali subjek FI cenderung tidak mampu 

sampai mampu dalam melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang 

diperoleh. Sebagian subjek FI tidak mampu melakukan pengecekan ulang 

terhadap jawaban yang diperoleh, namun ada juga subjek FI yang mampu 

melakukan pengecekan ulang pada beberapa nomor. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan hasil tes dan wawancara subjek FIA. Subjek FIA mampu melakukan 

pengecekan kembali terhadap jawaban yang diperoleh pada nomor 6, namun pada 

soal yang lain tidak mampu. Secara umum dalam memeriksa kembali subjek FI 

cenderung tidak mampu sampai mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat         

Ulya et al. (2014) yang menyatakan bahwa subjek FI tidak mampu menuliskan 

cara lain dalam proses memeriksa kembali. 

Berdasarkan pembahasan kemampuan pemecahan masalah subjek FI, 

diperoleh fakta bahwa kemampuan pemecahan masalah setiap subjek FI tidak 

sama. Kemampuan pemecahan masalah yang berbeda pada setiap subjek 

disebabkan oleh perbedaan kemampuan subjek dalam memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Hal 
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ini sesuai dengan hasil penelitian Khoiriyah et al. (2013) yang menunjukkan 

bahwa kategori subjek dengan gaya kognitif yang sama tidak selalu memiliki 

tingkat berpikir yang sama pula. Karena tingkat berpikir memiliki kriteria tertentu, 

maka menyebabkan siswa berbeda dalam memahami dan menyelesaikan 

permasalahan geometri. 

Dalam menyelesaikan soal geometri siswa perlu menganalisis 

permasalahan yang ada, kemudian menyesuaikannya dengan informasi yang 

pernah diberikan selama pembelajaran. Hal ini berarti dalam menyelesaikan soal 

geometri siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk 

menyelesaikan soal tersebut. 

Masing-masing siswa tentu akan berbeda dalam menyusun dan mengolah 

informasi yang mereka dapatkan, sehingga menyebabkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah juga berbeda. Hal ini berakibat siswa yang memiliki 

tingkat berpikir yang berbeda maka kemampuan dalam memecahkan masalah juga 

berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek yang memiliki gaya kognitif yang 

sama memiliki kemampuan pemecahan masalah yang belum tentu sama.  



 
 

210 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1. Model SSCS dengan pendekatan saintifik efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII. Model SSCS dikatakan 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah karena memenuhi kriteria 

berikut. 

a. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah pembelajaran 

menggunakan model SSCS dengan pendekatan saintifik mencapai kriteria 

ketuntasan secara klasikal jumlah siswa yang mendapatkan nilai     

sebanyak      dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.  

b. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah pembelajaran 

menggunakan model SSCS dengan pendekatan saintifik lebih baik 

daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah 

pembelajaran menggunakan model ekspositori.  

2. Berdasarkan analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan gaya kognitif diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Siswa dengan gaya kognitif FD cenderung memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang tinggi, yaitu siswa FD kelompok atas dan siswa 

FD kelompok sedang. Siswa FD kelompok bawah cenderung memiliki 
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kemampuan pemecahan masalah yang rendah. Pada indikator memahami 

masalah sebagian subjek FD sudah mampu, namun sebagian yang lain 

tidak mampu. Pada indikator merencanakan penyelesaian sebagian subjek 

subjek FD sudah mampu, namun sebagian yang lain tidak mampu. Pada 

indikator melaksanakan rencana sebagian subjek FD tidak mampu, namun 

sebagian yang lain mampu. Pada indikator memeriksa kembali sebagian 

subjek FD tidak mampu, namun sebagian yang lain mampu. 

b. Siswa dengan gaya kognitif FI cenderung memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang rendah, yaitu siswa FI kelompok sedang dan 

siswa FI kelompok bawah. Siswa FI kelompok atas cenderung memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang 

c.  tinggi. Pada indikator memahami masalah sebagian subjek FI sudah 

mampu, namun sebagian yang lain tidak mampu. Pada indikator 

merencanakan penyelesaian sebagian subjek subjek FI tidak mampu, 

namun sebagian yang lain mampu. Pada indikator melaksanakan rencana 

sebagian subjek FI tidak mampu, namun sebagian yang lain mampu. Pada 

indikator memeriksa kembali sebagian subjek FI tidak mampu, namun 

sebagian yang lain mampu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran-saran berikut. 

1. Untuk mengetahui gaya kognitif siswa, guru matematika di SMP Negeri 21 

Semarang dapat membagi instrumen GEFT kepada siswa secara berkala, 

misalnya setiap awal semester gasal. 
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2. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kemampuan pemecahan masalah 

sebagian besar siswa masih rendah terutama pada siswa kelompok sedang dan 

kelompok bawah, oleh karena itu guru dapat membimbing siswa pada kedua 

kelompok tersebut dengan lebih intensif. 

3. Guru perlu memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa agar 

mampu mengingatkan siswa untuk tidak melakukan kesalahan yang sama saat 

memecahkan masalah. 

4. Penggunaan langkah prosedural dalam menyelesaikan masalah perlu 

dibudayakan karena dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah siswa. 
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Lampiran 1 Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Eksperimen 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama 
Kode 

Siswa 

1 Adrian Ilham Satrio E-01 

2 Afsokha E-02 

3 Arwin Diva Navida E-03 

4 Dharma Adyan E-04 

5 Diatri Nimas Arum E-05 

6 Fachriansyah Muhammad Haikal E-06 

7 Fatma Ulfa E-07 

8 Garinda Kusuma Putri E-08 

9 Haidar Allam Putra E-09 

10 Insania Khoiri Al Azizah E-10 

11 Irgi Ahmad Al Fahrezi E-11 

12 Karunia Nur Privani E-12 

13 Khansatalita Jasmine E-13 

14 Muhammad Fikry Alifiansyah E-14 

15 Muhammad Hilmi Arminto E-15 

16 Muhammad Hilmi Mahendra E-16 

17 Narulita Dian E-17 

18 Naufaldi Zadira Zainuddin E-18 

19 Ni'matul Fadhilah E-19 

20 Rasyida Vania Utami E-20 

21 Rizky Khalmas E-21 

22 Rr. Ina Afidah Sekarsari E-22 

23 Rhadiana E-23 

24 Seno Ardianto E-24 

25 Shahnaz Aisha E-25 

26 Vita Hadiana E-26 

27 Wildan Ardhiatama E-27 

28 Zakiya Karninda Sabila E-28 
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Lampiran 2 Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Kontrol 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS KONTROL 

No Nama 
Kode 

Siswa 

1 Adelya Amanda K-01 

2 Adhelia Intan Sabhira K-02 

3 Andhira Ayu K-03 

4 Aziz Assalama Alkhoir K-04 

5 Bima K-05 

6 Dian Larasati K-06 

7 Evilia Risty Meilinda K-07 

8 Gayuh Amaranggana K-08 

9 Hamidah Sa'datul Ahadiyyah K-09 

10 Hammam Fariz K-10 

11 Lintang Swareska Saraswati K-11 

12 Lusi Latifah K-12 

13 Muhammad Chosadio K-13 

14 Muhammad Naufal K-14 

15 Muhammad Satrio K-15 

16 Muhammad Zubair Wafir K-16 

17 Muthia Haqqi Umarannisa K-17 

18 Noya Kania Canie K-18 

19 Putri Aulia Wijayanti K-19 

20 Rahadian Naufal K-20 

21 Roy Javier Jasver K-21 

22 Salsabela Oktaviani Dewi K-22 

23 Sasabila Dhea K-23 

24 Shafira Innayah Putri K-24 

25 Syifa Salsabila Zein K-25 

26 Vania Arsanti K-26 

27 Vicky Ardianto Permadi K-27 

28 Zahra Fathin Sadjidah K-28 
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Lampiran 3 Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Uji Coba 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS UJI COBA 

No Nama 
Kode 

Siswa 

1 Akmal Gilang Maulana UC-01 

2 Aldibro Rizlan Widyanov UC-02 

3 Annasa Jauza Pramesti UC-03 

4 Aulia Zahra Dewanti UC-04 

5 Berliana Cahya Putri UC-05 

6 Birgitta Anggie Lazuardina UC-06 

7 Cinta Marshierly Yusangka UC-07 

8 Dhea Andini UC-08 

9 Dhela Prabawati Saputri UC-09 

10 Diky Maulana Anhar UC-10 

11 Diva Rahmah Nureza UC-11 

12 Dyhasto Alif Mubarok UC-12 

13 Elita Rizki Santiyani UC-13 

14 Galuh Mutiara Sari UC-14 

15 Geby UC-15 

16 Genar Sabhara Junior UC-16 

17 Jelita Mantika Putri UC-17 

18 Muhammad Andre Wibisana UC-18 

19 Muhammad Bahtiar UC-19 

20 Muhammad Helga Rizkiawan UC-20 

21 Nurina Ayuningtyas UC-21 

22 Nuur Achmad Insan Mukti UC-22 

23 Ragil Putri Amalia Solekhah UC-23 

24 Sabila Aunur Rahma UC-24 

25 Salmaa Rizani Artamevia UC-25 

26 Suci Nur Anifah UC-26 

27 Wikan Ikhsani Putri UC-27 

28 Zilva Karimah Azahra UC-28 
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Lampiran 4 Kisi-Kisi Soal Tes Awal Kemampuan Kemampuan Pemecahan Masalah 

KISI-KISI SOAL TES AWAL KEMAMPUAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 21 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

3.6 Mengidentifikasi 

unsur, keliling, dan 

luas dari lingkaran. 

(1) Memahami masalah 

(2) Menyusun rencana 

penyelesaian 

(3) Melaksanakan rencana 

penyelesaian 

(4) Memeriksa kembali 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling lingkaran. 

Uraian 3 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas lingkaran. 

Uraian 4 

3.7 Menentukan 

hubungan sudut 

pusat, panjang 

busur, dan luas 

juring 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan panjang busur 

lingkaran. 

Uraian 1 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas juring lingkaran. 

Uraian 2 

 

L
am

p
iran
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Lampiran 5 Instrumen Tes Awal Kemampuan Pemecahan Masalah 

TES AWAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

  

Nama Sekolah : SMP Negeri 21 Semarang  

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama, kelas, nomor absen pada lembar jawab. 

3. Gunakan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, yaitu dengan 

menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Keliling sebuah lingkaran adalah       . Tentukan besarnya sudut pusat 

yang dibentuk jika memiliki panjang busur      . 

2. Panjang jari-jari suatu lingkaran adalah 20 cm. Tentukan luas juring lingkaran 

yang dibentuk oleh sudut pusat    . 

3. Ali berangkat ke sekolah naik sepeda. Dari rumah ke sekolah ia menempuh 

jarak sejauh      . Ternyata masing-masing roda sepedanya berputar 

sebanyak     kali untuk sampai ke sekolahnya. Berapakah panjang jari-jari 

roda tersebut? (  
  

 
) 

4. Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk 

lingkaran dengan diameter     . Di dalam taman itu akan dibuat kolam yang 

permukaannya berbentuk lingkaran dengan diameter     . Jika di luar kolam 

akan ditanami rumput dengan biaya Rp           , hitunglah seluruh biaya 

yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. 

Materi Pokok : Lingkaran 

Waktu : 40 menit 

Jumlah Soal : 4 Soal 

 



 
 

 

2
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Lampiran 6 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Tes Awal Kemampuan Pemecahan Masalah 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES AWAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Skor 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Memahami 

Masalah 
Merencanakan Penyelesaian 

Melaksanakan 

Rencana  

Memeriksa 

Kembali 

0 

Tidak menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Tidak menuliskan rumus sama sekali 

dari soal. 

Tidak menuliskan 

perhitungan dari 

soal 

Tidak ada 

kesimpulan 

pemecahan 

masalah 

1 

Salah menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Salah menuliskan rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaiakan 

soal 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis tetapi 

kurang tepat 

Ada kesimpulan 

pemecahan 

masalah tetapi 

kurang tepat 

2 

Menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan 

pada soal dengan 

benar 

Menuliskan rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal 

kurang tepat sehingga mengarah 

pada jawaban yang salah 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis dan 

benar 

Penulisan 

kesimpulan 

pemecahan 

masalah dilakukan 

dengan tepat 

3 

 Menuliskan rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal 

dengan lengkap tetapi kurang tepat 

  

4 

Menuliskan rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal  

dengan lengkap dan benar 

Maksimal 2 4 2 2 

L
am

p
iran

 6
 



224 

 
 

 
 

 

No Kunci Jawaban Maks 

1. Memahami Masalah 

Diketahui: keliling lingkaran (K) =       . Memiliki panjang 

busur      . 

Ditanya: berapa besarnya sudut pusat yang dibentuk? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Panjang busur = 
                  

                  
  keliling lingkaran 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Panjang busur = 
                  

                  
  keliling lingkaran 

     
 

   
     

     
    

   
 

             

    
     

   
 

      . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi besar sudut pusat yang dibentuk adalah    . 
2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: panjang jari-jari lingkaran ( ) =      . 

Sudut pusat =    . 
Ditanya: tentukan luas juring lingkaran? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas lingkaran =    . 

Luas juring = 
                 

                  
  Luas lingkaran 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas lingkaran =            
=      . 

Luas juring = 
  

   
  Luas lingkaran 

= 
 

 
       

=    . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi luas juring yang dibentuk oleh sudut pusat     adalah 

       . 

2 

3. Memahami Masalah 

Diketahui: Jarak dari rumah ke sekolah adalah        Banyak 

putaran roda sepeda dari rumah ke sekolah adalah 200 kali. 

Ditanya: berapa panjang jari-jari roda tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Jarak dari rumah ke sekolah =                   

Keliling sebuah roda = 
     

              
 

Keliling sebuah roda =     
 

4 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Keliling sebuah roda = 
       

   
 =     

Keliling sebuah roda =     

     =   
  

 
   

     = 
   

 
 

        =     
       =     

 
     

  
 =   

    =  . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi panjang jari-jari roda tersebut adalah   . 
2 

4. Memahami Masalah 

Diketahui: Taman berbentuk lingkaran dengan diameter     . 

Dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran 

berdiameter     . di luar kolam akan ditanami rumput dengan 

biaya Rp           . 
Ditanya: Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam 

rumput tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas taman =     
Luas kolam =     
Luas taman yang ditanami rumput = Luas taman – Luas kolam 

Biaya = Luas taman yang ditanami rumput   biaya per    

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas taman = 
  

 
       

=      . 

Luas kolam = 
  

 
       

=    . 
Luas taman yang ditanami rumput =             

=      . 
Biaya  =             

=          . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput 

tersebut adalah Rp         . 

2 

Total Skor Semua Soal 40 

 

 

Nil i  
T   l S    S     S  l
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Lampiran 7 Hasil Tes Awal Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen 

HASIL TES AWAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS 

EKSPERIMEN 

No KODE SISWA NILAI 

1 E-01 67,5 

2 E-02 25 

3 E-03 65 

4 E-04 50 

5 E-05 45 

6 E-06 67,5 

7 E-07 67,5 

8 E-08 27,5 

9 E-09 62,5 

10 E-10 40 

11 E-11 50 

12 E-12 40 

13 E-13 50 

14 E-14 42,5 

15 E-15 65 

16 E-16 25 

17 E-17 65 

18 E-18 80 

19 E-19 80 

20 E-20 42,5 

21 E-21 32,5 

22 E-22 82,5 

23 E-23 45 

24 E-24 45 

25 E-25 62,5 

26 E-26 60 

27 E-27 27,5 

28 E-28 62,5 
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Lampiran 8 Perhitungan Pengelompokkan Siswa Kelas Eksperimen 

PERHITUNGAN PENGELOMPOKKAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

NO. KODE SISWA NILAI (X)    

1 E-22 83 6889 

2 E-18 80 6400 

3 E-19 80 6400 

4 E-1 68 4624 

5 E-6 68 4624 

6 E-7 68 4624 

7 E-3 65 4225 

8 E-15 65 4225 

9 E-17 65 4225 

10 E-9 63 3969 

11 E-25 63 3969 

12 E-28 63 3969 

13 E-26 60 3600 

14 E-4 50 2500 

15 E-11 50 2500 

16 E-13 50 2500 

17 E-5 45 2025 

18 E-23 45 2025 

19 E-24 45 2025 

20 E-14 43 1849 

21 E-20 43 1849 

22 E-10 40 1600 

23 E-12 40 1600 

24 E-21 33 1089 

25 E-8 28 784 

26 E-27 28 784 

27 E-2 25 625 

28 E-16 25 625 

Jumlah 1481 86123 

 

Rumus yang digunakan: 
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   √
   

 
 (
  

 
)
 

  

dengan: 

Mean  = nilai rata-rata 

X  = nilai siswa 

N  = banyak siswa 

SD  = standar deviasi 

Kriteria Pengelompokan Siswa: 

Kelompok Atas : Nilai Siswa          

Kelompok Sedang :          Nilai Siswa          

Kelompok Bawah : Nilai Siswa          

Perhitungan 

      
  

 
 
    

  
        

   √
   

 
 (
  

 
)
 

 

 √
     

  
 (
    

  
)
 

 

 √                

 √       

        

Batas kelompok atas sedang adalah:                            

Batas kelompok bawah sedang adalah:                            
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Lampiran 9 Hasil Pengelompokkan Siswa Kelas Eksperimen 

HASIL PENGELOMPOKKAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

NO. 
KODE 

SISWA 
NILAI KELOMPOK 

1 S-22 83 

Atas 2 S-18 80 

3 S-19 80 

4 S-1 68 

Sedang 

5 S-6 68 

6 S-7 68 

7 S-3 65 

8 S-15 65 

9 S-17 65 

10 S-9 63 

11 S-25 63 

12 S-28 63 

13 S-26 60 

14 S-4 50 

15 S-11 50 

16 S-13 50 

17 S-5 45 

18 S-23 45 

19 S-24 45 

20 S-14 43 

21 S-20 43 

22 S-10 40 

23 S-12 40 

24 S-21 33 

Bawah 

25 S-8 28 

26 S-27 28 

27 S-2 25 

28 S-16 25 
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Lampiran 10 Instrumen Tes Penggolongan Gaya Kognitif  

INSTRUMEN GEFT 

 

 
 

Nama  : ..............................................  

No. Absen  : ..............................................  

Jenis Kelamin  : ..............................................  

Tempat / Tanggal Lahir  : ..............................................  

Tanggal Tes (hari ini)  : ..............................................  

Alokasi Waktu  : 12 Menit 

 

 

PENJELASAN:  

Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan Anda dalam 

menemukan bentuk sederhana yang tersembunyi dalam suatu 

pola gambar yang lebih kompleks.  

 

Contoh:  

Gambar berikut merupakan bentuk sederhana yang diberi 

nama “Y” 

 
Carilah bentuk “Y” dalam gambar kompleks (rumit) di bawah 

ini: 

 
Jawab: 

 
 

Halaman 1 dari 14 
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Perhatikan hal-hal berikut!  

1. Soal-soal berikut dibagi menjadi 3 bagian, setiap bagian 

dikerjakan dalam waktu yang berbeda, rincian waktu 

masing-masing bagian adalah:  

a. bagian pertama 2 menit,  

b. bagian kedua 5 menit, dan  

c. bagian ketiga 5 menit.  

2. Lihat kembali pada bentuk sederhana jika dianggap perlu.  

3. Kerjakan soal-soal secara urut, kecuali jika anda benar-

benar tidak bisa menjawabnya.  

4. Untuk setiap soal, hanya satu saja bentuk yang ditebalkan. 

Jika Anda melihat lebih dari satu bentuk sederhana yang 

tersembunyi pada pola gambar yang kompleks (rumit), 

maka yang perlu ditebali cukup satu saja.  

5. Bentuk sederhana yang tersembunyi pada gambar 

kompleks (rumit) mempunyai ukuran, perbandingan, dan 

arah menghadap yang sama dengan bentuk sederhana 

yang diketahui.  

Halaman 2 dari 14 

 

6. Pada halaman-halaman berikutnya, akan ditemukan soal-

soal seperti contoh sebelumnya. Pada setiap nomor soal, 

Anda akan melihat sebuah gambar kompleks (rumit). 

Kalimat di bawahnya merupakan kalimat yang 

menunjukkan bentuk yang tersembunyi di dalamnya. 

Bentuk sederhana yang diminta terdapat pada halaman 4, 

sedangkan gambar kompleks (rumit) terdapat pada 

halaman-halaman berikutnya. 

7. Jangan membalik halaman sebelum ada perintah.  

 

Jangan membalik halaman sebelum ada instruksi! 

 

 

 

 

Halaman 3 dari 14 
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Halaman 4 dari 14 

BAGIAN PERTAMA 

 

1.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

2.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „D‟ 

 

Halaman 5 dari 14 
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4.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

5.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

6.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „F‟ 

 

Halaman 6 dari 14 

7.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

 

 

SILAKAN BERHENTI  

Jangan membalik halaman sebelum ada instruksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman 7 dari 14 
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BAGIAN KEDUA 

1.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

2.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

 

 

Halaman 8 dari 14 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

4.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

5.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

 

Halaman 9 dari 14 
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6.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

 

7.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

 

 

Halaman 10 dari 14 

8.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „D‟ 

 

9.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „H‟ 

 

SILAKAN BERHENTI  

Jangan membalik halaman sebelum ada instruksi 
 

 

Halaman 11 dari 14 
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BAGIAN KETIGA 

1.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „F‟ 

2.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

 

Halaman 12 dari 14 

4.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

5.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

6.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

 

Halaman 13 dari 14 
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7.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

8.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

9.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

 

 

 

 

Halaman 14 dari 14 
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Lampiran 11 Hasil Tes Penggolongan Gaya Kognitif Kelas Eksperimen 

HASIL GEFT KELAS EKSPERIMEN 

No. 
Kode 

Siswa 

GEFT Gaya 

Kognitif Bagian 2 Bagian 3 Total 

1 E-01 3 5 8 FD 

2 E-02 0 1 1 FD 

3 E-03 4 6 10 FD 

4 E-04 4 4 8 FD 

5 E-05 1 4 5 FD 

6 E-06 3 5 8 FD 

7 E-07 2 4 6 FD 

8 E-08 0 1 1 FD 

9 E-09 2 3 5 FD 

10 E-10 2 1 3 FD 

11 E-11 7 8 15 FI 

12 E-12 3 6 9 FD 

13 E-13 3 5 8 FD 

14 E-14 2 2 4 FD 

15 E-15 2 5 7 FD 

16 E-16 3 5 8 FD 

17 E-17 1 1 2 FD 

18 E-18 7 6 13 FI 

19 E-19 5 5 10 FD 

20 E-20 1 3 4 FD 

21 E-21 7 7 14 FI 

22 E-22 3 5 8 FD 

23 E-23 2 5 7 FD 

24 E-24 7 2 9 FD 

25 E-25 3 3 6 FD 

26 E-26 3 4 7 FD 

27 E-27 3 6 9 FD 

28 E-28 3 4 7 FD 
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Lampiran 12 Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SISWA 

KELAS VIII G  KELAS VIII H 

     

No Kode Nilai  No Kode Nilai 

1 E-01 68  1 K-01 70 

2 E-02 25  2 K-02 70 

3 E-03 65  3 K-03 65 

4 E-04 50  4 K-04 60 

5 E-05 45  5 K-05 75 

6 E-06 68  6 K-06 70 

7 E-07 68  7 K-07 40 

8 E-08 28  8 K-08 45 

9 E-09 63  9 K-09 65 

10 E-10 40  10 K-10 68 

11 E-11 50  11 K-11 60 

12 E-12 40  12 K-12 48 

13 E-13 50  13 K-13 80 

14 E-14 43  14 K-14 83 

15 E-15 65  15 K-15 98 

16 E-16 25  16 K-16 83 

17 E-17 65  17 K-17 55 

18 E-18 80  18 K-18 63 

19 E-19 80  19 K-19 65 

20 E-20 43  20 K-20 78 

21 E-21 33  21 K-21 50 

22 E-22 83  22 K-22 65 

23 E-23 45  23 K-23 50 

24 E-24 45  24 K-24 68 

25 E-25 63  25 K-25 75 

26 E-26 60  26 K-26 50 

27 E-27 28  27 K-27 70 

28 E-28 63  28 K-28 78 
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Lampiran 13 Perhitungan Uji Normalitas Data Awal 

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

  : data berdistribusi normal 

  : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Kriteria Pengujian : 

Tolak    jika        
   (   )(   )

 , dengan peluang (   ) untuk      dan 

   (   ). 

Perhitungan Uji Normalitas: 

     
 ̅     
        
         
        
Rentang           

Banyak kelas ( )        l    
       l     
         

Panjang kelas  
       

 
 

 
  

 
          

Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

bawah 

Z 
Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 
      

(     )
 

  
 

25-35 24,5 -2,12 0,4830 0,0565 3,164 5 1,0654 

36-46 35,5 -1,45 0,4265 0,1413 7,9128 9 0,1494 

47-57 46,5 -0,79 0,2852 0,2374 13,2944 8 2,1085 

58-68 57,5 -0,12 0,0478 0,2566 14,3696 19 1,4921 

69-79 68,5 0,55 0,2088 0,1800 10,08 8 0,4292 

80-90 79,5 1,22 0,3888 0,0818 4,5808 6 0,4397 

91-101 90,5 1,89 0,4706 0,0240 1,344 1 0,0880 

 101,5 2,55 0,4946     

       
  5,77 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh        
      , untuk      dan 

             diperoleh       
      . Karena        

        
  maka 

   diterima. Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 14 Perhitungan Uji Homogenitas Data Awal 

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

     
    

 ; 

     
    

 . 

Rumus yang digunakan: 

  
                

                
 

Kriteria Pengujian: 

Terima    jika           
 
 (         )

 dengan taraf nyata     ,  

            (   ) dan            (   ). 

Perhitungan Uji Homogenitas: 

Sumber Variasi Kelas VIII G Kelas VIII H 

Jumlah 1481 1847 

  28 28 

 ̅ 53 66 

Varians 288,47 175,37 

        
      

      
        

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh              , sedangkan dengan 

    ,             (    )     dan            (    )    , 

diperoleh            . Karena               , maka    diterima yang berarti 

kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 15 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 1 

 Sekolah  : SMP Negeri 21 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

 

 

L
am

p
iran

 1
5
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur terhadap karunia Tuhan atas 

kesempatan mempelajari kegunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari melalui 

pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar.  

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. 

2.1.1 Menunjukkan rasa ingin tahu yang ditandai 

dengan bertanya kepada siswa lain atau guru. 

2.1.2 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur balok 

dan kubus 

3.9.2 Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan unsur-unsur balok dan kubus. 

 

C. Tujuan 

Melalui model pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) dengan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Bangun 

Ruang Sisi Datar, diharapkan siswa dapat: 

1. menyebutkan unsur-unsur balok dan kubus, dan 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur balok dan kubus. 
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D. Materi 

1. BALOK 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas merupakan gambar balok ABCD.EFGH (Agus, 2008). Unsur-unsur yang ada pada balok 

ABCD.EFGH adalah sebagai berikut. 

a. Sisi, yaitu bidang yang membentuk balok. Sisi dari balok tersebut adalah ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan 

ADHE. Banyaknya sisi pada balok tersebut adalah 6. 

b. Rusuk, yaitu ruas garis perpotongan antara dua sisi balok. Rusuk-rusuk dari balok tersebut adalah AB, BC, CD, DA, AF, 

FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan CG. Rusuk-rusuk sejajar pada balok tersebut adalah AB//CD//EF//GH, AE//DH//BF//CG, 

dan BC//FG//AD//EH. Pada balok rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Banyaknya rusuk pada 

balok tersebut adalah 12. 

c. Titik sudut, yaitu titik potong antara tiga rusuk balok. Titik sudut dari balok tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

Banyaknya titik sudut pada balok tersebut adalah 8 (delapan). 
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d. Diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi (bidang). 

Diagonal bidang dari balok tersebut adalah AC, BD, EG, FH, BG, FC, AH, ED, AF, BE, DG, dan CH. Banyaknya 

diagonal bidang pada balok tersebut adalah 12. 

e. Diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun 

ruang. Diagonal ruang dari balok tersebut adalah AG, EC, DF, dan BH. Banyaknya diagonal ruang pada balok tersebut 

adalah 4. 

f. Bidang diagonal, yaitu bidang yang terbentuk dari dua diagonal bidang yang sejajar dan dua rusuk balok yang sejajar. 

Bidang diagonal dari balok tersebut adalah ACGE, BDHF, ABGH, EFCD, AFGD, dan EBCH. Banyaknya bidang 

diagonal pada balok tersebut adalah 6. 

2. KUBUS 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas merupakan gambar kubus (Agus, 2008). Unsur-unsur yang ada pada kubus yaitu: 



 
 

 
 

2
4
6

 

a. Sisi, yaitu bidang yang membentuk kubus. Sisi dari kubus tersebut adalah ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan 

ADHE. Banyaknya sisi pada kubus tersebut adalah 6. 

b. Rusuk, yaitu ruas garis perpotongan antara dua sisi kubus. Rusuk dari kubus tersebut adalah AB, BC, CD, DA, AF, FG, 

GH, HE, AE, DH, BF, dan CG. Rusuk-rusuk yang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Banyaknya rusuk 

pada kubus tersebut adalah 12. 

c. Titik sudut, yaitu titik potong antara tiga rusuk kubus. Titik sudut dari kubus tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

Banyaknya titik sudut pada kubus tersebut adalah 8. 

d. Diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi (bidang). 

Diagonal bidang dari kubus tersebut adalah AC, BD, EG, FH, BG, FC, AH, ED, AF, BE, DG, dan CH. Diagonal bidang 

pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Banyaknya diagonal bidang pada kubus tersebut adalah 12 (dua belas). 

e. Diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun 

ruang. Diagonal ruang dari kubus tersebut adalah AG, EC, DF, dan BH. Diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang 

sama panjang. Banyaknya diagonal ruang pada kubus tersebut adalah 4. 

f. Bidang diagonal, yaitu bidang yang terbentuk dari dua diagonal bidang yang sejajar dan dua rusuk kubus yang sejajar. 

Bidang diagonal dari kubus tersebut adalah ACGE, BDHF, ABGH, EFCD, AFGD, dan EBCH. Banyaknya bidang 

diagonal pada kubus tersebut adalah 6. 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode 

Model : Search Solve Create and Share (SSCS) 
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Sintaks : Fase 1 Search 

  Fase 2 Solve 

  Fase 3 Create 

  Fase 4 Share 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik (meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan 

  mengkomunikasikan). 

Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

F. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan adalah: 

1. Buku Teks Matematika Kemendikbud kelas VIII Semester 2 Kurikulum 2013. 

2. Agus, N.A. 2008. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Pendahu-

luan 

1. Guru datang ke kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan psikis dan fisik 

siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan cara berdo‟a bersama, 

1. Siswa menjawab salam. 

 

2. Siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, 

menjawab kabar, serta menyiapkan buku 

dan alat tulis. 

10 

menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Waktu 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 menanyakan kabar, serta meminta 

siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu siswa dapat 

menyebutkan unsur-unsur balok dan 

kubus serta menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan 

unsur-unsur balok dan kubus. 

4. Guru menyampaikan cara belajar yang 

akan ditempuh (tanya jawab, diskusi, 

dan penugasan). 

5. Guru menyampaikan manfaat 

mempelajari unsur-unsur balok dan 

kubus. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat 

siswa yaitu melalui tanya jawab 

mengenai persegi panjang dan unsur-

unsurnya. 

7. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan 4 

siswa. 

8. Guru membagikan LKS 1 kepada setiap 

kelompok. 

9. Guru menampilkan Permasalahan  

dalam slide. 

 

 

 

3. Siswa mengetahui tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

4. Siswa mengetahui cara belajar yang akan 

ditempuh. 

 

5. Siswa mengetahui manfaat mempelajari  

unsur-unsur balok dan kubus. 

 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

kemampuan prasyarat yang dimilikinya. 

 

 

7. Siswa berkelompok. 

 

 

8. Siswa menerima LKS 1 dan mengisi 

identitas kelompok. 

9. Siswa membaca dan memahami 

Permasalahan. (mengamati) 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Inti Fase 1 (Search) 

10. Guru membimbing siswa untuk 

memahami Permasalahan yaitu dengan 

menanyakan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal. 

11. Guru membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi komponen-komponen 

apa saja yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. 

Fase 2 (Solve) 

12. Sebelum menyelesaikan soal dalam 

Permasalahan, guru mengembangkan 

pemikiran kritis dan keterampilan 

kreatif siswa dengan membimbing 

siswa dalam diskusi untuk mengerjakan 

LKS 1 yang berisi tentang unsur-unsur 

balok dan kubus. 

13. Setelah siswa mengetahui unsur-unsur 

balok dan kubus, guru membimbing 

siswa dalam menghasilkan rencana 

penyelelesaian soal dengan 

menanyakan strategi/rumus apa yang 

digunakan dalam penyelesaian 

Permasalahan. 

Fase 3 (Create) 

14. Guru mengarahkan siswa menampilkan 

 

10. Siswa menyebutkan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari Permasalahan. 

(mengumpulkan informasi) 
 

11. Siswa bersama kelompok mengidentifikasi 

komponen-komponen yang diperlukan 

dalam penyelesaian soal. (menanya, 

mengumpulkan informasi) 
 

12. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengerjakan LKS 1 yang berisi 

tentang unsur-unsur balok dan kubus. 

(menalar) 
 

 

 

13. Siswa menghasilkan rencana penyelesaian 

berupa strategi/rumus apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan Permasalahan. 

 

 

 

 

 

14. Siswa melaksanakan rencana penyelesaian 

50 

menit 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 hasil sekreatif mungkin yaitu dengan 

melaksanakan rencana penyelesaian 

dari Permasalahan dengan perhitungan 

yang runtut pada buku tulisnya. 

Fase 4 (Share) 

15. Guru meminta perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil penyelesaian yang 

diperoleh dengan menuliskannya di 

papan tulis. 

16. Guru memberikan penguatan atas 

jawaban dan pendapat siswa. 

Permasalahan melalui perhitungan yang 

runtut. (menalar) 

 

 

 

14. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

penyelesaian yang diperoleh dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

(mengkomunikasikan) 
15. Siswa memperhatikan penguatan yang 

diberikan guru. (mengamati) 

 

Penutup 16. Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

siswa secara individu. 

17. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

18. Guru memberitahukan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya, agar dipelajari terlebih 

dahulu. 

19. Guru memberikan motivasi untuk 

belajar lebih giat. 

20. Guru meninggalkan kelas dan memberi 

salam. 

17. Siswa mengerjakan kuis secara individu. 

 

18. Siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

 

19. Siswa mencatat materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya. 

 

20. Siswa termotivasi sehingga belajar lebih 

giat. 

 

21. Siswa menjawab salam. 

20 

menit 
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H. Penilaian 

(1) Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 1) 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi :  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi No Soal 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 

balok dan kubus 1 

3.9.2 Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan unsur-unsur balok 

dan kubus. 

2 

d. Instrumen Tes : Lampiran 19 

 

 Semarang, ...............................   

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Oky Pitoyo Nugroho, M.Pd. Irwan Fauzan Khakim 

NIP 197910092008011008 NIM 4101412191 
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Lampiran 16 Lembar Permasalahan Pertemuan I 

LEMBAR PERMASALAHAN PERTEMUAN I 

  



 
 

 

2
5
3

 

Lampiran 17 LKS Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara 

berdiskusi kelompok! 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 

balok dan kubus. 

2. Siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan 

unsur-unsur balok dan kubus. 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Untuk menjawab no. 1-14, 

perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas 

merupakan gambar balok 

ABCD.EFGH.  

1. Sisi dari balok tersebut adalah 

.....................................................

..................................................... 

2. Banyaknya sisi pada balok 

tersebut adalah ....  

3. Rusuk-rusuk dari balok tersebut 

adalah 

.....................................................

.....................................................

..................................................... 

4. Rusuk-rusuk sejajar pada balok 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

..................................................... 

5. Apakah rusuk-rusuk yang sejajar 

memiliki ukuran yang sama 

panjang? .... 

 

 

 

 

6. Banyaknya rusuk pada balok 

tersebut adalah .... 

7. Titik sudut dari balok tersebut 

adalah ......................................... 

.................................................... 

8. Banyaknya titik sudut pada 

balok tersebut adalah .... 

9. Diagonal bidang dari balok 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

..................................................... 

10. Banyaknya diagonal bidang 

pada balok tersebut adalah .... 

11. Diagonal ruang dari balok 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

12. Banyaknya diagonal ruang pada 

balok tersebut adalah .... 

13. Bidang diagonal dari balok 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

..................................................... 

14. Banyaknya bidang diagonal 

pada balok tersebut adalah .... 

  

UNSUR-UNSUR BALOK 
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Untuk menjawa soal no. 1-15 

perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas 

merupakan gambar kubus.  

1. Sisi dari kubus tersebut adalah 

..................................................... 

..................................................... 

2. Banyaknya sisi pada kubus 

tersebut adalah .... 

3. Rusuk dari kubus tersebut adalah 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

4. Apakah rusuk-rusuk yang pada 

kubus memiliki ukuran yang 

sama panjang? .... 

5. Banyaknya rusuk pada kubus 

tersebut adalah .... 

6. Titik sudut dari kubus tersebut 

adalah 

.....................................................

..................................................... 

 

 

 

7. Banyaknya titik sudut pada 

kubus tersebut adalah .... 

8. Diagonal bidang dari kubus 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

9. Apakah diagonal bidang pada 

kubus memiliki ukuran yang 

sama panjang? .... 

10. Banyaknya diagonal bidang 

pada kubus tersebut adalah .... 

11. Diagonal ruang dari kubus 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

12. Apakah diagonal ruang pada 

kubus memiliki ukuran yang 

sama panjang? .... 

13. Banyaknya diagonal ruang pada 

kubus tersebut adalah .... 

14. bidang diagonal dari kubus 

tersebut adalah ............................ 

..................................................... 

..................................................... 

15. Banyaknya bidang diagonal 

pada kubus tersebut adalah .... 

 

UNSUR-UNSUR KUBUS 
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Unsur-unsur Balok Kubus 

B
a
n

y
a
k

n
y
a
 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan menurut 

Polya. 

1. Dari gambar balok PQRS.TUVW  

di samping, tentukan pula: 

a. sisi-sisi yang saling berhadapan, 

b. rusuk-rusuk yang sejajar. 

Penyelesaian: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

SOAL LATIHAN 

SIMPULAN 
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2. Dari gambar balok di samping, tentukan: 

a. panjang rusuk TP, 

b. panjang diagonal bidang PR, 

c. panjang diagonal ruang TR. 

 

 

Memahami Masalah 

Diketahui:       ,       ,       . 

Ditanya: a. Panjang rusuk TP, 

b. Panjang diagonal bidang PR, 

c. Panjang diagonal ruang TR. 

Merencanakan Penyelesaian 

a. TP =   . 

b. PR = √        

c. TR = √        

Melaksanakan Rencana 

Melihat Kembali 

 

 

a. Jadi panjang rusuk TP adalah     . 

b. Jadi panjang diagonal bidang PR adalah      . 

c. Jadi panjang diagonal ruang TR adalah  √    . 
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Lampiran 18 Kuis Pertemuan I 

KUIS PERTEMUAN I 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan dengan menggunakan langkah pemecahan menurut Polya. 

2. Waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. 

 

 

1. Dari gambar kubus KLMN.OPQR  

di samping, tentukan: 

a. sisi-sisi yang saling berhadapan, 

b. rusuk-rusuk yang sejajar. 

 

 

2. Dari gambar kubus di samping, tentukan: 

a. panjang rusuk AE, 

b. panjang diagonal bidang AC, 

c. panjang diagonal ruang EC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

6 cm 
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Lampiran 19 Kunci Jawaban Lembar Permasalahan Pertemuan I 

KUNCI JAWABAN LEMBAR PERMASALAHAN PERTEMUAN I 

Memahami Masalah 

Diketahui : kubus PQRS.TUVW dengan panjang rusuk =     . 

   

Ditanya : a. berapa panjang QW? 

  b. berapa luas bidang diagonal SQUW? 

Merencanakan Penyelesaian 

a.    √        

   √         

b.              

Melaksanakan Rencana 

a.     √         

 = √      

 = √      

 = √   

 = √   √  

 =  √  

    √         

 = √( √ )
 
    

 = √      

 = √    

 = √   √  
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 =  √ . 

b.              

 =  √    

 =   √ . 

Melihat Kembali 

a. Jadi panjang QW adalah  √    . 

b. Jadi luas bidang diagonal SQUW adalah   √     . 
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Lampiran 20 Kunci Jawaban LKS Pertemuan I 

KUNCI JAWABAN LKS PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Indikator: 

1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 

balok dan kubus. 

2. Siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan 

unsur-unsur balok dan kubus. 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara 

berdiskusi kelompok! 
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Untuk menjawab no. 1-14 perhatikan 

gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas 

merupakan gambar balok 

ABCD.EFGH.  

1. Sisi dari balok tersebut adalah 

ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, 

BCGF, dan ADHE. 

2. Banyaknya sisi pada balok 

tersebut adalah 6. 

3. Rusuk-rusuk dari balok tersebut 

adalah AB, BC, CD, DA, AF, 

FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan 

CG. 

4. Rusuk-rusuk sejajar pada balok 

tersebut adalah AB//CD//EF//GH, 

AE//DH//BF//CG, dan 

BC//FG//AD//EH. 

5. Apakah rusuk-rusuk yang sejajar 

memiliki ukuran yang sama 

panjang? Iya. 

6. Banyaknya rusuk pada balok 

tersebut adalah 12. 

 

 

 

7. Titik sudut dari balok tersebut 

adalah A, B, C, D, E, F, G, dan 

H. 

8. Banyaknya titik sudut pada balok 

tersebut adalah 8 (delapan). 

9. Diagonal bidang dari balok 

tersebut adalah AC, BD, EG, FH, 

BG, FC, AH, ED, AF, BE, DG, 

dan CH. 

10. Banyaknya diagonal bidang pada 

balok tersebut adalah 12. 

11. Diagonal ruang dari balok tersebut 

adalah AG, EC, DF, dan BH. 

12. Banyaknya diagonal ruang pada 

balok tersebut adalah 4. 

13. Bidang diagonal dari balok 

tersebut adalah ACGE, BDHF, 

ABGH, EFCD, AFGD, dan 

EBCH. 

14. Banyaknya bidang diagonal pada 

balok tersebut adalah 6. 

  

UNSUR-UNSUR BALOK 
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Untuk menjawab soal no. 1-15 

perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar bangun ruang di atas 

merupakan gambar kubus.  

1. Sisi dari kubus tersebut adalah 

ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, 

BCGF, dan ADHE. 

2. Banyaknya sisi pada kubus 

tersebut adalah 6. 

3. Rusuk dari kubus tersebut adalah 

AB, BC, CD, DA, AF, FG, GH, 

HE, AE, DH, BF, dan CG. 

4. Apakah rusuk-rusuk yang pada 

kubus memiliki ukuran yang sama 

panjang? Iya. 

5. Banyaknya rusuk pada kubus 

tersebut adalah 12. 

6. Titik sudut dari kubus tersebut 

adalah A, B, C, D, E, F, G, dan 

H. 

7. Banyaknya titik sudut pada kubus 

tersebut adalah 8. 

 

 

8. Diagonal bidang dari kubus 

tersebut adalah AC, BD, EG, FH, 

BG, FC, AH, ED, AF, BE, DG, 

dan CH. 

9. Apakah diagonal bidang pada 

kubus memiliki ukuran yang sama 

panjang? Iya. 

10. Banyaknya diagonal bidang pada 

kubus tersebut adalah 12 (dua 

belas). 

11. Diagonal ruang dari kubus 

tersebut adalah AG, EC, DF, dan 

BH. 

12. Apakah diagonal ruang pada 

kubus memiliki ukuran yang sama 

panjang? Iya. 

13. Banyaknya diagonal ruang pada 

kubus tersebut adalah 4. 

14. bidang diagonal dari kubus 

tersebut adalah ACGE, BDHF, 

ABGH, EFCD, AFGD, dan 

EBCH. 

15. Banyaknya bidang diagonal pada 

kubus tersebut adalah 6. 

 

UNSUR-UNSUR KUBUS 
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Unsur-unsur Balok Kubus 

B
a
n

y
a
k

n
y
a
 

Sisi  6 6 

Rusuk  12 12 

Titik sudut 8 8 

Diagonal bidang 12 12 

Diagonal ruang 4 4 

Bidang diagonal 6 6 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Dari gambar balok PQRS.TUVW  

di samping, tentukan pula: 

a. sisi-sisi yang saling berhadapan, 

b. rusuk-rusuk yang sejajar. 

Penyelesaian: 

a. PQUT dan SRVW, QRVU dan PSWT, PQRS dan TUVW. 

b. PQ//SR//TU//WV, PT//SW//QU//RV, dan PS//TW//QR//UV. 

 

2. Dari gambar balok di samping, tentukan: 

d. panjang rusuk TP, 

e. panjang diagonal bidang PR, 

f. panjang diagonal ruang TR. 

 

 

 

 

SIMPULAN 

SOAL LATIHAN 
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Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui:       ,       ,       . 

Ditanya: a. Panjang rusuk TP, 

b. Panjang diagonal bidang PR, 

c. Panjang diagonal ruang TR. 

Merencanakan Penyelesaian 

a. TP =   . 

b. PR = √        

c. TR = √        
Melaksanakan Rencana 

a. TP =        . 

b. PR = √        

= √      

= √      

= √    
=   . 

c. TR = √        

= √       

= √       

= √    

=  √ . 
Melihat Kembali 

a. Jadi panjang rusuk TP adalah     . 

b. Jadi panjang diagonal bidang PR adalah      . 

c. Jadi panjang diagonal ruang TR adalah  √    . 
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Lampiran 21 Kunci Jawaban Kuis Pertemuan I 

KUNCI JAWABAN KUIS PERTEMUAN I 

No Kunci Jawaban Skor 

1. a. KLPO dan NMQR, LMQP dan KNRO, serta KLMN dan 

OPQR. 

2 

b. KO//LP//MQ//NR, KL//NM//OP//RQ, dan KN//LM//PQ//OR. 2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: kubus dengan panjang rusuk ( )      . 

Ditanya:   a. panjang rusuk AE, 

b. panjang diagonal bidang AC, 

c. panjang diagonal ruang EC. 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

a. AE = GC 

b. AC = √        

c. EC = √        

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

a. AE = GC =     . 

b. AC = √        

= √      

= √      

= √   

=  √ . 

c. EC  = √        

= √   ( √ )
 
 

= √      

= √    

=  √ . 

2 

Melihat Kembali 

a. Jadi panjang rusuk AE adalah     . 

b. Jadi panjang diagonal bidang AC adalah  √   

c. Jadi panjang diagonal ruang EC adalah  √    . 

2 

Total Skor 14 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
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Lampiran 22 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 2 

 Sekolah  : SMP Negeri 21 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

L
am

p
iran

 2
2

 



 
 

 
 

2
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.2.1 Bersyukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan 

mempelajari kegunaan matematika daam kehidupan 

sehari-hari melalui pembelajaran Bangun Ruang Sisi 

Datar.  

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. 

2.1.1 Menunjukkan rasa ingin tahu yang ditandai dengan 

bertanya kepada siswa lain atau guru. 

2.1.2 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menghitung luas permukaan balok 

 

C. Tujuan 

Melalui model pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) dengan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Bangun 

Ruang Sisi Datar, diharapkan siswa dapat menghitung luas permukaan balok. 

 

D. Materi 

Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Coba kamu perhatikan gambar 

berikut! 
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Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama   (panjang),   (lebar), dan   (tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas 

permukaan balok tersebut adalah sebagai berikut (Agus, 2008). 

Luas permukaan balok      =                   

 = (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

 = (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

 =  (   )   (   )   (   ) 

 =  ,(   )  (   )  (   )- 

 =  (        ) 

Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘    (𝑝𝑙  𝑝𝑡  𝑙𝑡) 

(a) (b) 
Gambar 1. Balok 
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E. Model, Pendekatan, dan Metode 

Model : Search Solve Create and Share (SSCS) 

Sintaks : Fase 1 Search 

  Fase 2 Solve 

  Fase 3 Create 

  Fase 4 Share 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik (meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan 

  mengkomunikasikan). 

Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan adalah: 

1. Buku Teks Matematika Kemendikbud kelas VIII Semester 2 Kurikulum 2013. 

2. Agus, N.A. 2008. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan psikis dan fisik siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran dengan cara 

berdo‟a bersama, menanyakan kabar, serta 

meminta siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu dapat menghitung luas permukaan balok. 

4. Guru menyampaikan cara belajar yang akan 

ditempuh (tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan). 

5. Guru menyampaikan manfaat mempelajari luas 

permukaan balok. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa 

yaitu melalui tanya jawab mengenai persegi 

panjang dan unsur-unsurnya. 

7. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan 4 siswa. 

8. Guru membagikan LKS 2 kepada setiap 

kelompok. 

9. Guru menampilkan Permasalahan  dalam slide. 

1. Siswa menjawab salam. 

 

2. Siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, 

menjawab kabar, serta menyiapkan buku 

dan alat tulis. 

 

3. Siswa mengetahui tujuan pembelajaran. 

 

4. Siswa mengetahui cara belajar yang akan 

ditempuh. 

 

5. Siswa mengetahui manfaat mempelajari  

luas permukaan balok. 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

kemampuan prasyarat yang dimilikinya. 

 

7. Siswa berkelompok. 

 

8. Siswa menerima LKS 2 dan mengisi 

identitas kelompok. 

9. Siswa membaca dan memahami 

Permasalahan. (mengamati) 

10 

menit 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Inti Fase 1 (Search) 

10. Guru membimbing siswa untuk 

memahami Permasalahan yaitu dengan 

menanyakan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal. 

11. Guru membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi komponen-komponen 

apa saja yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. 

Fase 2 (Solve) 

12. Sebelum menyelesaikan soal dalam 

Permasalahan, guru mengembangkan 

pemikiran kritis dan keterampilan 

kreatif siswa dengan membimbing 

siswa dalam diskusi untuk mengerjakan 

LKS 2 yang berisi tentang menemukan 

rumus luas permukaan balok. 

13. Setelah siswa menemukan rumus luas 

permukaan balok, guru membimbing 

siswa dalam menghasilkan rencana 

penyelelesaian soal dengan 

menanyakan rumus apa yang digunakan 

dalam penyelesaian Permasalahan. 

Fase 3 (Create) 

14. Guru mengarahkan siswa menampilkan 

hasil sekreatif mungkin yaitu dengan 

 

10. Siswa menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari Permasalahan. 

(mengumpulkan informasi) 
 

11. Siswa bersama kelompok mengidentifikasi 

komponen-komponen yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. (menanya, mengumpulkan 

informasi) 
 

12. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

mengerjakan LKS 2 yang berisi tentang 

menemukan rumus luas permukaan balok. 

(menalar) 
 

 

 

13. Siswa menghasilkan rencana penyelesaian berupa 

rumus apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

Permasalahan. 

 

 

 

 

14. Siswa melaksanakan rencana penyelesaian 

Permasalahan melalui perhitungan yang runtut. 

50 

menit 



 
 

 
 

2
7
3

 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 melaksanakan rencana penyelesaian 

dari Permasalahan dengan perhitungan 

yang runtut pada buku tulisnya. 

Fase 4 (Share) 

15. Guru meminta perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil penyelesaian yang 

diperoleh dengan menuliskannya di 

papan tulis. 

16. Guru memberikan penguatan atas 

jawaban dan pendapat siswa. 

(menalar) 
 

 

 

15. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

penyelesaian yang diperoleh dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

(mengkomunikasikan) 
16. Siswa memperhatikan penguatan yang diberikan 

guru. (mengamati) 

 

Penutup 17. Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

siswa secara individu. 

18. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

19. Guru memberitahukan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya, agar dipelajari terlebih 

dahulu. 

20. Guru memberikan motivasi untuk 

belajar lebih giat. 

21. Guru meninggalkan kelas dan memberi 

salam. 

17. Siswa mengerjakan kuis secara individu. 

 

18. Siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

 

19. Siswa mencatat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

 

20. Siswa termotivasi sehingga belajar lebih giat. 

 

21. Siswa menjawab salam. 

20 

menit 

 

 



 
 

 
 

2
7
4

 

H. Penilaian 

(1) Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 2) 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi :  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi No Soal 

3.10 Menentukan luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

3.9.3 Siswa dapat menghitung luas permukaan 

balok 
1, 2 

d. Instrumen Tes : Lampiran 26 

 

 

 Semarang,      

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Oky Pitoyo Nugroho, M.Pd. Irwan Fauzan Khakim 

NIP 197910092008011008 NIM 4101412191 
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Lampiran 23 Lembar Permasalahan Pertemuan II 

LEMBAR PERMASALAHAN PERTEMUAN II 
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Lampiran 24 LKS Pertemuan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi 

kelompok dan menggunakan alat peraga. 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan balok 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Menemukan rumus LUAS PERMUKAAN balok 

1. Ambil alat peraga balok kemudian gambarlah sketsanya! 

 

 

 

2. Irislah beberapa rusuk pada alat peraga balok sehingga apabila dibuka dan 

direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar yang disebut 

jaring-jaring balok. Gambarlah sketsa jaring-jaring balok tersebut! 

 

 

Pertanyaan: 

1. Apa nama bangun pada gambar (1)? 

Jawab: _______________________ 

2. Apa saja unsur-unsurnya? 

Jawab: _______________________ 

 _______________________ 

3. Apa rumus luas bangun tersebut? 

Jawab: _______________________ 

Perhatikan gambar (1) di bawah! 

 

 

 

 

  

 (1) 
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3. Perhatikan gambar jaring-jaring balok di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

(a) Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada balok di atas? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(b) Ada berapa banyaknya bangun tersebut? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(c) Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(d) Berapakah luas masing-masing sisi? 

Jawab: ...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(e) Sebutkanlah sisi-sisi pada balok di atas yang mempunyai luas yang 

sama! 

Jawab: ..................................................................................................... 

(f) Berapakah luas keseluruhan jaring-jaring balok tersebut? 

Jawab: ..................................................................................................... 

(g) Apakah luas jaring-jaring balok sama dengan luas permukaan balok? 

Jawab: ..................................................................................................... 

(h) Jadi, apa rumus luas permukaan balok? 

Jawab:  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Sebuah balok mempunyai luas permukaan        . Jika panjang balok 

      dan lebar balok     , berapakah tingi balok tersebut? 

Penyelesaian: 

Memahami Masalah 

Diketahui: Luas permukaan sebuah balok        . Panjang balok       d 

 

an lebar balok     . 

Ditanya: Berapa tinggi balok tersebut? 

Merencanakan Penyelesaian 

     (        )  

 

 

 

SIMPULAN 

Luas Permukaan Balok  ,  (…    …  )-  ,  (…    …  )-  ,  (…    …  )- 

    ,(…    …  )  (…    …  )  (…    …  )- 

   (…    …    …  ). 

SOAL LATIHAN 

(2) 

Gambar (2) merupakan gambar balok 

dengan ukuran panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan 

tinggi 𝑡. 
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Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

     (        )  

      ,(    )  (    )  (   )-  

      (         )  

      (      )  

              

              

          

 
   

  
    

      

Melihat Kembali 

Jadi tinggi b 

 

 

alok tersebut adalah     . 

 

 

2. Bagian dalam sebuah aula memiliki ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, 

dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 

Rp50.000,00 per meter persegi. Jika dalam aula tersebut terdapat dua pintu 

berukuran panjang        dan lebar        serta 6 buah jendela berukuran 

panjang        dan lebar      , berapa rupiah biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pengecatan aula tersebut? 

Penyelesaian: 

Memahami Masalah 
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Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat Kembali 
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Lampiran 25 Kuis Pertemuan II 

KUIS PERTEMUAN II 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan dengan menggunakan langkah pemecahan menurut Polya. 

2. Waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. 

 

1. Suatu ruangan bagian dalamnya memiliki ukuran panjang 4 meter, lebar 3 

meter dan tinggi 3 meter. Dalam ruangan tersebut terdapat sebuah pintu 

berukuran              dan sebuah jendela berukuran             . 

Dinding bagian dalam ruangan tersebut akan dicat seluruhnya. Jika biaya 

pengecatan dinding tersebut adalah Rp45.000,00 per meter persegi, berapa 

rupiah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengecat seluruh dinding bagian 

dalam? 
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Lampiran 26 Kunci Jawaban Lembar Permasalahan Pertemuan II 

KUNCI JAWABAN LEMBAR PERMASALAHAN PERTEMUAN II 

Memahami Masalah 

Diketahui : kawat dengan ukuran panjang =       , panjang balok =      ,  

  dan tinggi balok =     . 

Ditanya : berapa luas kertas yang diperlukan untuk menutupi kerangka  

  balok agar menjadi sebuah balok? 

Merencanakan Penyelesaian 

Panjang kawat =  (     ) 

Luas kertas =  (        ) 

Melaksanakan Rencana 

Panjang kawat =  (     ) 

      (      )  

      (    )  

             

             

        
  

 
          

Luas kertas =  (        ) 

   ,(     )  (    )  (    )-  

   (           )  

   (   ) 

      . 

Memeriksa Kembali 

Jadi luas kertas yang diperlukan untuk menutupi kerangka balok tersebut adalah 

        . 

Luas kertas =  (        ) 

 =             

 = (       )  (      )  ((      ) 

 =             

 =     . (benar)  
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Lampiran 27 Kunci Jawaban LKS Pertemuan II 

KUNCI JAWABAN LKS PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan balok 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi 

kelompok dan menggunakan alat peraga. 
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Menemukan rumus LUAS PERMUKAAN balok 

1. Ambil alat peraga balok kemudian gambarlah sketsanya! 

 

 

2. Irislah beberapa rusuk pada alat peraga balok sehingga apabila dibuka dan 

direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar yang disebut 

jaring-jaring balok. Gambarlah sketsa jaring-jaring balok tersebut! 

 

 

Pertanyaan: 

1. Apa nama bangun pada gambar (1)? 

Jawab: Persegi panjang  

2. Apa saja unsur-unsurnya? 

Jawab: Panjang, lebar, diagonal, 

keliling, dan luas  

3. Apa rumus luas bangun tersebut? 

Jawab: L = 𝒑  𝒍  

Perhatikan gambar (1) di bawah! 

 

 

 

 

  

 (1) 
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4. Perhatikan gambar jaring-jaring balok di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

(a) Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada balok di atas? 

Jawab: Persegi panjang  

(b) Ada berapa banyaknya bangun tersebut? 

Jawab: 6 (enam)  

(c) Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab: Tidak  

(d) Berapakah luas masing-masing sisi? 

Jawab: 𝑳𝟏  𝒑  𝒍  

𝑳𝟐  𝒑  𝒕  

𝑳𝟑  𝒍  𝒕      

𝑳𝟒  𝒑  𝒍  

𝑳𝟓  𝒍  𝒕  

𝑳𝟔  𝒑  𝒕  

(e) Sebutkanlah sisi-sisi pada balok di atas yang mempunyai luas yang 

sama! 

Jawab: Sisi 1 dan sisi 4, sisi 2 dan sisi 6, sisi 3 dan sisi 5  

(f) Berapakah luas keseluruhan jaring-jaring balok tersebut? 

Jawab: Luas jaring-jaring balok = 𝑳𝟏  𝑳𝟐  𝑳𝟑  𝑳𝟒  𝑳𝟓  𝑳𝟔  

(g) Apakah luas jaring-jaring balok sama dengan luas permukaan balok? 

Jawab: Iya  

(h) Jadi, apa rumus luas permukaan balok? 

Jawab: L = 𝑳𝟏  𝑳𝟐  𝑳𝟑  𝑳𝟒  𝑳𝟓  𝑳𝟔 

L  = (𝒑 𝒍)  (𝒑  𝒕)  (𝒍  𝒕)  (𝒑  𝒍)  (𝒍  𝒕)  (𝒑  𝒕) 

= (𝒑  𝒍)  (𝒑  𝒍)  (𝒑  𝒕)  (𝒑  𝒕)  (𝒍  𝒕)  (𝒍  𝒕) 

= 𝟐(𝒑 𝒍)  𝟐(𝒑 𝒕)  𝟐(𝒍 𝒕) 

= 𝟐𝒑𝒍 𝟐𝒑𝒕 𝟐𝒍𝒕 

= 𝟐(𝒑𝒍 𝒑𝒕  𝒍𝒕).  
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Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Sebuah balok mempunyai luas permukaan        . Jika panjang balok 

      dan lebar balok     , berapakah tingi balok tersebut? 

Penyelesaian: 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui: Luas permukaan sebuah balok        . Panjang balok       

dan lebar balok     . 

Ditanya: Berapa tinggi balok tersebut? 

Merencanakan Penyelesaian 

     (        )  
Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

     (        )  
      ,(    )  (    )  (   )-  
      (         )  
      (      )  
              
              
           

SIMPULAN 

Luas Permukaan Balok  ,𝟐  (𝒑  𝒍)-  ,𝟐  (𝒑  𝒕 )-  ,𝟐  (𝒍  𝒕)- 

  𝟐  ,(𝒑  𝒍 )  (𝒑  𝒕 )  (𝒍 𝒕 )- 

  𝟐(𝒑𝒍 𝒑𝒕 𝒍𝒕). (skor 4) 

SOAL LATIHAN 

(2) 

Gambar (2) merupakan gambar balok 

dengan ukuran panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan 

tinggi 𝑡. 
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Kunci Jawaban 

 
   

  
    

       
Melihat Kembali 

Jadi tinggi balok tersebut adalah     . 

     (        )  
=  ,(    )  (    )  (   )- 
=  (        ) 
=  (   ) 
=      (benar) 

2. Bagian dalam sebuah aula memiliki ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, 

dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 

Rp50.000,00 per meter persegi. Jika dalam aula tersebut terdapat dua pintu 

berukuran panjang        dan lebar        serta 6 buah jendela berukuran 

panjang        dan lebar      , berapa rupiah biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pengecatan aula tersebut? 

Penyelesaian: 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui:                     . 

Biaya pengecatan = Rp50.000,00/  . 
                             . 

                            . 

Ditanya: berapa rupiah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengecatan 

aula tersebut? 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas bagian dalam aula =  (              ) 
Luas atap dan lantai =         
Luas 2 pintu =         

Luas 6 jendela =         
Luas dinding bagian dalam = Luas bagian dalam aula – (Luas atap 

dan lantai + Luas 2 pintu + Luas 6 jendela) 

Biaya = Luas dinding bagian dalam   biaya pengecatan 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas bagian dalam aula =  (              ) 
=  (   )  (   )  (   ) 
=  (        ) 
=  (   ) 
= 254. 

Luas atap dan lantai =         
=      =    . 
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Kunci Jawaban 

Luas 2 pintu =         

=         
=  . 

Luas 6 jendela =         

=         
=  . 

Luas dinding bagian dalam = Luas bagian dalam aula – (Luas  

atap dan lantai + Luas 2 pintu + Luas 6 

jendela) 

=     (       ) 
=         
=    . 

Biaya = Luas dinding bagian dalam   biaya pengecatan 

=            
=            

Melihat Kembali 

Jadi biaya yang diperlukan untuk melakukan pengecatan aula tersebut 

adalah Rp6.000.000,00. 

Biaya pengecatan = 
     

                         
 

= 
         

   
 

=         (benar) 
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Lampiran 28 Kunci Jawaban Kuis Pertemuan II 

KUNCI JAWABAN KUIS PERTEMUAN II 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami Masalah 

Diketahui:                dan       . 

                             . 

                            . 

Biaya pengecatan   Rp45.000,00  
Ditanya: berapa rupiah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengecat seluruh dinding bagian dalam? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas ruangan bagian dalam    (              ) 
Luas atap dan lantai          

Luas pintu   
 
    

Luas jendela        

Luas dinding bagian dalam = Luas ruangan bagian dalam – (Luas 

atap dan lantai + Luas pintu + Luas 

jendela) 

Biaya   Luas dinding bagian dalam   biaya pengecatan 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas ruangan bagian dalam     (              ) 
  ,(   )  (   )  (   )-  
  (       )  
  (  )  
   . 

Luas atap dan lantai           
        
   . 

Luas pintu   
 
    

          
    . 

Luas jendela        

        
    . 

Luas dinding bagian dalam = Luas ruangan bagian dalam – (Luas 

atap dan lantai + Luas pintu + Luas 

jendela) 

=    (          ) 
=       
=   . 

Biaya   Luas dinding bagian dalam   biaya pengecatan 

                        

2 
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Melihat Kembali 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengecat seluruh dinding 

bagian dalam adalah Rp1.800.000,00. 

Biaya pengecatan  
     

                         
 

 
         

  
  

       . (benar) 

2 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
T   l S   

  
     



 
 

 
 

2
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Lampiran 29 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan III 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 3 

 

 Sekolah  : SMP Negeri 21 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Alokasi Waktu  : 2   40 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

L
am

p
iran

 2
9

 



 
 

 
 

2
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan 

mempelajari kegunaan matematika daam kehidupan 

sehari-hari melalui pembelajaran Bangun Ruang Sisi 

Datar.  

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. 

2.1.1 Menunjukkan rasa ingin tahu yang ditandai dengan 

bertanya kepada siswa lain atau guru. 

2.1.2 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus 

 

C. Tujuan 

Melalui model pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) dengan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Bangun 

Ruang Sisi Datar, diharapkan siswa dapat menghitung luas permukaan kubus. 

D. Materi 

Luas permukaan kubus. 

Perhatikan gambar (1) berikut ini! 



 
 

 
 

2
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Gambar 1.(a) merupakan gambar kubus dengan panjang rusuk   dan gambar 1.(b) merupakan gambar jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring 

kubus merupakan 6 buah persegi yang kongruen (sama dan sebangun), maka 

luas permukaan kubus  = luas jaring-jaring kubus =   (   ) 

  =      

  =    . 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut (Agus, 2008). 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode 

Model : Search Solve Create and Share (SSCS) 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠    𝑠  

(a) (b) 

      

Gambar 1. Kubus 
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Sintaks : Fase 1 Search 

  Fase 2 Solve 

  Fase 3 Create 

  Fase 4 Share 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik (meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan 

  mengkomunikasikan). 

Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan adalah: 

1. Buku Teks Matematika Kemendikbud kelas VIII Semester 2 Kurikulum 2013. 

2. Agus, N.A. 2008. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2   40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Pendahu-

luan 

1. Guru datang ke kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan psikis dan fisik 

1. Siswa menjawab salam. 

 

2. Siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, 

10 

menit 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan cara berdo‟a bersama, 

menanyakan kabar, serta meminta 

siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu dapat menghitung 

luas permukaan kubus. 

4. Guru menyampaikan cara belajar yang 

akan ditempuh (tanya jawab, diskusi, 

dan penugasan). 

5. Guru menyampaikan manfaat 

mempelajari luas permukaan kubus. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat 

siswa yaitu melalui tanya jawab 

mengenai persegi serta unsur-unsurnya. 

7. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan 4 

siswa. 

8. Guru membagikan LKS 3 kepada setiap 

kelompok.  

9. Guru menampilkan Permasalahan  

dalam slide. 

Fase 1 (Search) 

10. Guru membimbing siswa untuk 

memahami Permasalahan yaitu dengan 

menanyakan apa yang diketahui dan  

menjawab kabar, serta menyiapkan buku 

dan alat tulis. 

 

 

3. Siswa mengetahui tujuan pembelajaran. 

 

 

4. Siswa mengetahui cara belajar yang akan 

ditempuh. 

 

5. Siswa mengetahui manfaat mempelajari  

luas permukaan kubus. 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

kemampuan prasyarat yang dimilikinya. 

 

7. Siswa berkelompok.  

 

 

8. Siswa menerima LKS 3 dan mengisi 

identitas kelompok. 

9. Siswa membaca dan memahami 

Permasalahan. (mengamati) 

 

10. Siswa menyebutkan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari Permasalahan. 

(mengumpulkan informasi) 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 apa yang ditanyakan dari soal.   

Inti 11. Guru membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi komponen-komponen 

apa saja yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. 

Fase 2 (Solve) 

12. Sebelum menyelesaikan soal dalam 

Permasalahan, guru mengembangkan 

pemikiran kritis dan keterampilan 

kreatif siswa dengan membimbing 

siswa dalam diskusi untuk mengerjakan 

LKS 3 yang berisi tentang menemukan 

rumus luas permukaan kubus. 

13. Setelah siswa menemukan rumus luas 

permukaan kubus, guru membimbing 

siswa dalam menghasilkan rencana 

penyelelesaian soal dengan 

menanyakan rumus apa yang digunakan 

dalam penyelesaian Permasalahan. 

Fase 3 (Create) 

14. Guru mengarahkan siswa menampilkan 

hasil sekreatif mungkin yaitu dengan 

melaksanakan rencana penyelesaian 

dari Permasalahan dengan perhitungan 

yang runtut pada buku tulisnya. 

11. Siswa bersama kelompok mengidentifikasi 

komponen-komponen yang diperlukan 

dalam penyelesaian soal. (menanya, 

mengumpulkan informasi) 
 

12. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengerjakan LKS 3 yang berisi 

tentang menemukan rumus luas permukaan 

kubus. (menalar) 

 

 

 

13. Siswa menghasilkan rencana penyelesaian 

berupa rumus apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan Permasalahan. 

 

 

 

 

14. Siswa melaksanakan rencana penyelesaian 

Permasalahan melalui perhitungan yang 

runtut. (menalar) 

 

 

 

50 

menit 



 
 

 
 

2
9
8

 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 Fase 4 (Share) 

15. Guru meminta perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil penyelesaian yang 

diperoleh dengan menuliskannya di 

papan tulis. 

16. Guru memberikan penguatan atas 

jawaban dan pendapat siswa. 

 

15. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

penyelesaian yang diperoleh dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

(mengkomunikasikan) 
16. Siswa memperhatikan penguatan yang 

diberikan guru. (mengamati) 

 

Penutup 17. Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

siswa secara individu. 

18. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

19. Guru memberitahukan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya. 

20. Guru memberikan motivasi untuk 

belajar lebih giat. 

21. Guru meninggalkan kelas dan memberi 

salam. 

17. Siswa mengerjakan kuis secara individu. 

 

18. Siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

 

19. Siswa mencatat materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya. 

 

20. Siswa termotivasi sehingga belajar lebih 

giat. 

21. Siswa menjawab salam. 

20 

menit 

H. Penilaian 

(1) Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 3) 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 
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c. Kisi-kisi :  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi No Soal 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menghitung luas permukaan 

kubus  
1, 2 

 

d. Instrumen Tes : Lampiran 33 

 

 

 

 Semarang,      

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Oky Pitoyo Nugroho, M.Pd. Irwan Fauzan Khakim 

NIP 197910092008011008 NIM 4101412191 
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Lampiran 30 Lembar Soal Pertemuan III 

LEMBAR SOAL PERTEMUAN III 
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Lampiran 31 LKS Pertemuan III 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

3 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi kelompok dan 

menggunakan alat peraga. 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan  kubus 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Menemukan rumus LUAS PERMUKAAN KUBUS 

1. Ambil alat peraga kubus kemudian gambarlah sketsanya! 

2. Irislah beberapa rusuk pada alat peraga kubus sehingga apabila dibuka dan 

direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar yang disebut 

jaring-jaring kubus. Gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut! 

Perhatikan gambar (1) di bawah! 

 

 

 

 

  

 (1) 

 

Pertanyaan: 

1. Apa nama bangun pada gambar (1)? 

Jawab: _______________________ 

2. Apa saja unsur-unsurnya? 

Jawab: _______________________ 

 _______________________ 

3. Apa rumus luas bangun tersebut? 

Jawab: _______________________ 
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3. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

(a) Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada kubus di atas? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(b) Ada berapa banyaknya bangun tersebut? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(c) Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab: ...................................................................................................... 

(d) Berapakah luas salah satu bangun tersebut? 

Jawab: ...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(e) Berapakah luas keseluruhan jaring-jaring kubus tersebut? 

Jawab: ..................................................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

(f) Apakah luas jaring-jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab: ..................................................................................................... 

................................................................................................................. 

(g) Jadi, apa rumus luas permukaan kubus? 

Jawab: ...................................................................................................... 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar (2) merupakan gambar kubus dengan panjang rusuk  . 

 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas       . Jika jaring-jaring tersebut 

dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut! 

Penyelesaian: 

Memahami Masalah 

 

 

Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Luas Permukaan Kubus   …    (…    …  ) 

   …    …    

   …  

SOAL LATIHAN 

(2) 
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Melaksanakan Rencana 

 

 

 

 

 

Melihat Kembali 

 

 

 

2. Dedi ingin membuat kubus yang memiliki panjang rusuk       dengan 

kertas karton. Harga kertas karton per meter persegi adalah Rp         . Jika 

dedi ingin membuat 15 buah kubus, berapakah biaya yang harus dikeluarkan 

Dedi untuk membeli kertas karton tersebut? 

Memahami Masalah 

 

 

Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Melaksanakan Rencana 

 

 

 

 

Melihat Kembali 
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Lampiran 32 Kuis Pertemuan III 

KUIS PERTEMUAN III 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan dengan menggunakan langkah pemecahan menurut Polya. 

2. Waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. 

 

1. Sebuah benda berbentuk kubus luas permukaannya          . Berapa 

panjang rusuk kubus itu? 

2. Seseorang ingin membuat kubus dari bahan triplek yang memiliki panjang 

rusuk      . Berapakah luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus 

tersebut? 
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Lampiran 33 Kunci Jawaban Lembar Soal Pertemuan III 

KUNCI JAWABAN LEMBAR SOAL PERTEMUAN III 

Memahami Masalah 

Diketahui : selisih panjang rusuk dua buah kubus =     . 

          

           

  Selisih luas permukaan dua kubus =        . 

               

Ditanya : berapa panjang rusuk masing-masing kubus tersebut? 

Merencanakan Penyelesaian 

      
   

      
   

Melaksanakan Rencana 

Menemukan nilai    

           

    
     

       

  (    )
     

       

  (        
 )     

       

            
     

       

              

              

           

    
   

  
  

     . 

Menemukan nilai    

         

          

         

     .  
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Melihat Kembali 

Jadi panjang rusuk masing-masing kubus tersebut adalah      dan     . 

           . 

      (   
 )  (    )  

 (    )  (    )  

          

    . 
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Lampiran 34 Kunci Jawaban LKS Pertemuan III 

KUNCI JAWABAN LKS PERTEMUAN III 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara 

berdiskusi kelompok dan menggunakan alat peraga. 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan  kubus 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Menemukan rumus LUAS PERMUKAAN KUBUS 

1. Ambil alat peraga kubus kemudian gambarlah sketsanya! 

 

2. Irislah beberapa rusuk pada alat peraga kubus sehingga apabila dibuka dan 

direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar yang disebut 

jaring-jaring kubus. Gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut! 

 

Perhatikan gambar (1) di bawah! 

 

 

 

 

  

 (1) 

 

Pertanyaan: 

1. Apa nama bangun pada gambar (1)? 

Jawab: Persegi  

2. Apa saja unsur-unsurnya? 

Jawab: Sisi, diagonal, keliling, dan 

luas  

3. Apa rumus luas bangun tersebut? 

Jawab: L = 𝒔  𝒔  
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Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

Gambar (2) merupakan gambar kubus dengan panjang rusuk  . 

 

4. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

(a) Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada kubus di atas? 

Jawab: Persegi  

(b) Ada berapa banyaknya bangun tersebut? 

Jawab: 6 (enam)  

(c) Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab: Iya  

(d) Berapakah luas salah satu bangun tersebut? 

Jawab: L = 𝒔  𝒔  

(e) Berapakah luas keseluruhan jaring-jaring kubus tersebut? 

Jawab: Luas jaring-jaring kubus = 𝟔  𝒔  𝒔  

(f) Apakah luas jaring-jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab: Iya  

(g) Jadi, apa rumus luas permukaan kubus? 

Jawab: Luas permukaan kubus = 𝟔  𝒔  𝒔.  

SIMPULAN 

Luas Permukaan Kubus   𝟔  (𝒔  𝒔) 

   𝟔  𝒔𝟐  

   𝟔𝒔𝟐.                      

(2) 
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Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas       . Jika jaring-jaring tersebut 

dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut! 

Penyelesaian: 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui: Luas jaring-jaring kubus =       . 
Ditanya: Berapa panjang rusuk kubus? 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas jaring-jaring kubus =       
Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas jaring-jaring kubus =       
          
         

 
  

 
     

       

 √     
     . 
Melihat Kembali 

Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah     . 

Luas jaring-jaring kubus =       
        
      

 

2. Dedi ingin membuat kubus yang memiliki panjang rusuk       dengan 

kertas karton. Harga kertas karton per meter persegi adalah Rp         . Jika 

dedi ingin membuat 15 buah kubus, berapakah biaya yang harus dikeluarkan 

Dedi untuk membeli kertas karton tersebut? 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui: kubus dengan panjang rusuk      . Harga kertas karton = 

Rp        . Dedi ingin membuat 15 buah kubus. 

Ditanya: berapakah biaya yang harus dikeluarkan Dedi untuk membeli 

kertas karton tersebut? 

 

SOAL LATIHAN 
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Kunci Jawaban 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas 1 kubus =       
Luas 15 kubus =     luas 1 kubus 

Biaya = harga kertas   luas 10 kubus 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas 1 kubus   =         
=         

Luas 10 kubus =     luas 1 kubus 

=        
=           
=       . 

Biaya = harga kertas   luas 10 kubus 

=           
=      . 

Melihat Kembali 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan Dedi untuk membeli kertas karton 

tersebut adalah Rp        . 

Harga kertas = 
     

              
 

= 
     

   
 

=      . 
. 
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Lampiran 35 Kunci Jawaban Kuis Pertemuan III 

KUNCI JAWABAN KUIS PERTEMUAN III 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami Masalah 

Diketahui: luas permukaan kubus =           
Ditanya: berapa panjang rusuk tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas permukaan kubus =       
4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas permukaan kubus =       
            

 
     

 
     

         

 √       
     . 

2 

Melihat Kembali 

Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah      . 

Luas permukaan kubus =       
=         =      . 

2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: kubus dari bahan triplek yang memiliki panjang rusuk 

     . 

Ditanya: luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus 

tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas permukaan kubus =       
4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas permukaan kubus =         
=      . 

2 

Melihat Kembali 

Jadi luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut 

adalah          . 

Panjang rusuk = √
     

 
 

= √    =   . 

2 

Total Skor 20 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
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Lampiran 36 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan IV 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 4 

 

 Sekolah  : SMP Negeri 21 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

L
am

p
iran

 3
6
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan 

mempelajari kegunaan matematika daam kehidupan 

sehari-hari melalui pembelajaran Bangun Ruang Sisi 

Datar.  

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. 

2.1.1 Menunjukkan rasa ingin tahu yang ditandai dengan 

bertanya kepada siswa lain atau guru. 

2.1.2 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menghitung volume balok 

3.9.2 Siswa dapat menghitung volume kubus 

 

C. Tujuan 

Melalui model pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) dengan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Bangun 

Ruang Sisi Datar, diharapkan siswa dapat: 

1. Menghitung volume balok. 

2. Menghitung volume kubus. 
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D. Materi 

Volume Balok dan Kubus 

1. Volume Balok 

                                   

 

 

Gambar diatas menunjukkan bentuk-bentuk balok dengan ukuran berbeda. Balok pada Gambar 1.(a) merupakan balok dengan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 2 satuan. Untuk membuat balok pada Gambar 1.(a) diperlukan       

  kubus satuan, sedangkan untuk membuat balok satuan pada Gambar 1.(b), diperlukan          kubus satuan, 

sedangkan untuk membuat balok pada Gambar 1.(c), diperlukan          kubus satuan. Dengan demikian, volume 

suatu balok dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut (Agus, 2008). 

                                      

       . 

Jadi volume balok dapat dinyatakan sebagai berikut  

 dengan   merupakan panjang,   merupakan lebar, dan   merupakan tinggi balok . 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘   𝑝  𝑙  𝑡 

 (a) (b) (c) 

Gambar 1. Balok 
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2. Volume Kubus 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus pada Gambar 2.(a) merupakan kubus 

satuan. Untuk membuat kubus satuan pada Gambar 2.(b), diperlukan         kubus satuan, sedangkan untuk membuat 

kubus pada Gambar 2.(c), diperlukan          kubus satuan. Dengan demikian, volume suatu kubus dapat ditentukan 

dengan cara mengalikan ketiga panjang rusuk kubus tersebut, sehingga 

                                                           

         

    . 

Jadi volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut 

 

dengan s merupakan panjang rusuk (Agus, 2008). 

 (a) (b) (c) 

Gambar 2. Kubus 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠   𝑠  
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E. Model, Pendekatan, dan Metode 

Model : Search Solve Create and Share (SSCS) 

Sintaks : Fase 1 Search 

  Fase 2 Solve 

  Fase 3 Create 

  Fase 4 Share 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik (meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan 

  mengkomunikasikan). 

Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan adalah: 

1. Buku Teks Matematika Kemendikbud kelas VIII Semester 2 Kurikulum 2013. 

2. Agus, N.A. 2008. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan psikis dan fisik siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran dengan cara 

berdo‟a bersama, menanyakan kabar, serta 

meminta siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu dapat menghitung volume balok dan 

kubus. 

4. Guru menyampaikan cara belajar yang akan 

ditempuh (tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan). 

5. Guru menyampaikan manfaat mempelajari 

volume balok dan kubus. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa 

yaitu melalui tanya jawab mengenai luas 

permukaan balok dan kubus. 

7. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan 4 siswa. 

8. Guru membagikan LKS 4 kepada setiap 

kelompok. 

1. Siswa menjawab salam. 

 

2. Siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, 

menjawab kabar, serta menyiapkan buku 

dan alat tulis. 

 

 

3. Siswa mengetahui tujuan pembelajaran. 

 

4. Siswa mengetahui cara belajar yang akan 

ditempuh. 

 

5. Siswa mengetahui manfaat mempelajari  

volume balok dan kubus. 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

kemampuan prasyarat yang dimilikinya. 

 

7. Siswa berkelompok. 

 

8. Siswa menerima LKS 4 dan mengisi 

identitas kelompok. 

 

10 

menit 
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Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

Inti 9. Guru menampilkan Permasalahan  

dalam slide. 

Fase 1 (Search) 

10. Guru membimbing siswa untuk 

memahami Permasalahan yaitu dengan 

menanyakan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal. 

11. Guru membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi komponen-komponen 

apa saja yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. 

Fase 2 (Solve) 

12. Sebelum menyelesaikan soal dalam 

Permasalahan, guru mengembangkan 

pemikiran kritis dan keterampilan 

kreatif siswa dengan membimbing 

siswa dalam diskusi untuk mengerjakan 

LKS 4 yang berisi tentang menemukan 

rumus volume balok dan kubus. 

13. Setelah siswa menemukan rumus 

volume balok dan kubus, guru 

membimbing siswa dalam 

menghasilkan rencana penyelelesaian 

soal dengan menanyakan rumus apa 

yang digunakan dalam penyelesaian 

Permasalahan. 

9. Siswa membaca dan memahami Permasalahan. 

(mengamati) 
 

10. Siswa menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari Permasalahan. 

(mengumpulkan informasi) 
 

11. Siswa bersama kelompok mengidentifikasi 

komponen-komponen yang diperlukan dalam 

penyelesaian soal. (menanya, mengumpulkan 

informasi) 
 

12. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

mengerjakan LKS 4 yang berisi tentang 

menemukan rumus volume balok dan kubus. 

(menalar) 
 

 

 

13. Siswa menghasilkan rencana penyelesaian berupa 

rumus apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

Permasalahan. 

 

 

 

 

50 

menit 



 
 

 
 

3
2
2

 

Kegiatan 
Deskripsi 

Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa yang Diharapkan 

 Fase 3 (Create) 

14. Guru mengarahkan siswa menampilkan 

hasil sekreatif mungkin yaitu dengan 

melaksanakan rencana penyelesaian 

dari Permasalahan dengan perhitungan 

yang runtut pada buku tulisnya. 

Fase 4 (Share) 

15. Guru meminta perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil penyelesaian yang 

diperoleh dengan menuliskannya di 

papan tulis. 

16. Guru memberikan penguatan atas 

jawaban dan pendapat siswa. 

 

14. Siswa melaksanakan rencana penyelesaian 

Permasalahan melalui perhitungan yang runtut. 

(menalar) 
 

 

 

15. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

penyelesaian yang diperoleh dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

(mengkomunikasikan) 
16. Siswa memperhatikan penguatan yang diberikan 

guru. (mengamati) 

 

Penutup 17. Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

siswa secara individu. 

18. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

19. Guru memberitahukan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya. 

20. Guru memberikan motivasi untuk 

belajar lebih giat. 

21. Guru meninggalkan kelas dan memberi 

salam. 

17. Siswa mengerjakan kuis secara individu. 

 

18. Siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

 

19. Siswa mencatat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

20. Siswa termotivasi sehingga belajar lebih giat. 

 

21. Siswa menjawab salam. 

20 

menit 
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H. Penilaian 

(1) Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 4) 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi :  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi No Soal 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. 

3.9.1 Siswa dapat menghitung volume balok 1 

3.9.2 Siswa dapat menghitung volume kubus 2 

 

d. Instrumen Tes : Lampiran 39 

 Semarang,       

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Oky Pitoyo Nugroho, M.Pd. Irwan Fauzan Khakim 

NIP 197910092008011008 NIM 4101412191 
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Lampiran 37 Lembar Soal Pertemuan IV 

LEMBAR SOAL PERTEMUAN IV 
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Lampiran 38 LKS Pertemuan IV 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan 

cara berdiskusi kelompok. 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung volume balok 

2. Siswa dapat menghitung volume kubus 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Perhatikan gambar kubus satuan berikut ini! 

 

Kubus satuan yaitu kubus yang ukuran rusuk-rusuknya 1 satuan. 

 

Petunjuk: 

1) Perhatikan pola susunan kubus pada tabel berikut.  

2) Bandingkan banyaknya susunan kubus pada tabel berikut.  

3) Perhatikan polanya untuk menentukan volume balok secara umum. 

No. Balok 

Banyak 

kubus 

satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

1. 

 

Ada 8 kubus       V = 8 satuan kubik 

2. 

 

Ada 8 kubus       V = 8 satuan kubik 

 

3. 

 

Ada 16 kubus       V = 16 satuan 

Kubik 

 

 

 

 

 
   

Menemukan rumus volume balok 
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No. 

Balok 

Banyak 

kubus 

satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

4. 

 

Ada .... kubus       V = .... satuan 

Kubik 

5. 

 

Ada 12 kubus … … … V = ....  satuan 

Kubik 

6. 

 

Ada .... kubus … … … V = .... satuan 

Kubik 

 

Dari kegiatan di atas diperoleh rumus volume balok ( ) dengan ukuran panjang 

( ), lebar ( ), dan tinggi ( ) yaitu 

 

 

Petunjuk: 

1) Perhatikan pola susunan kubus pada tabel berikut.  

2) Bandingkan banyaknya susunan kubus pada tabel berikut.  

3) Perhatikan polanya untuk menentukan volume kubus secara umum. 

 

 

 

 

𝑽     ....     ....      .... 

Menemukan rumus volume kubus 
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No. 
Kubus 

Banyak 

kubus satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

1. 

 

Ada 8 kubus      

    

V = 8 satuan kubik 

2. 

 

Ada .... kubus … … … V = .... satuan 

kubik 

3. 

 

Ada .... kubus … … … V = .... satuan 

kubik 

 

Dari kegiatan di atas diperoleh rumus volume kubus ( ) dengan panjang rusuk  , 

yaitu 

 

 

 

 

 

 

𝑽      ....    ....     .... 

    .... 
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Perhatikan gambar berikut ini! 

                            

 

 

 

 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah pemecahan 

menurut Polya. 

1. Luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus adalah        . 

Hitunglah volume kotak tersebut! 

Memahami Masalah 

 

 

Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

SIMPULAN 

SOAL LATIHAN 

Volume Balok      ....     ....      .... 

Volume Kubus      ....     ....      .... 

                     .... 

(1) 

Gambar (1) merupakan gambar balok dengan 

ukuran panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan tinggi 𝑡. 

 

Gambar (2) merupakan gambar kubus dengan 

panjang rusuk 𝑠. 

(2) 
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Melaksanakan Rencana 

 

 

 

 

 

 

Melihat Kembali 

 

 

 

2. Sebuah peti tertutup berbentuk balok dengan ukuran panjang       dan 

lebar      . Jika volume peti tersebut adalah           , maka 

hitunglah luas permukaan peti tertutup tersebut! 

Memahami Masalah 

 

 

 

Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Rencana 
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Melihat Kembali 

 

 

 

3. Sebuah kardus mempunyai ukuran                      . Jika ke 

dalam kardus tersebut akan dimasukkan kubus dengan panjang rusuk 

    , tentukan banyak kubus yang dapat ditampung oleh kardus tersebut! 

Memahami Masalah 

 

 

 

 

Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Rencana 

 

 

 

 

 

 

Melihat Kembali 
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Lampiran 39 Kuis Pertemuan IV 

KUIS PERTEMUAN IV 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan dengan menggunakan langkah pemecahan menurut Polya. 

2. Waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. 

 

1. Sebuah lahan berukuran         akan digunakan untuk membuat kolam 

ikan lele. Kolam tersebut akan dibuat dengan kedalaman    , kemudian diisi 

air setinggi       dari dasar kolam. Berapa liter air yang diperlukan untuk 

mengisi kolam tersebut? 

2. Sebuah kotak besar bagian dalamnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

     . Kotak itu akan diisi pasir hingga penuh. Untuk mengisi kotak tersebut 

digunakan kotak kecil yang bagian dalamnya juga berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk      . Berapa kali harus diisi dengan kotak kecil agar kotak 

besar terisi penuh dengan pasir? 
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Lampiran 40 Kunci Jawaban Lembar Soal Pertemuan IV 

KUNCI JAWABAN LEMBAR SOAL PERTEMUAN IV 

Memahami Masalah 

Diketahui : sebuah akuarium dengan ukuran panjang =        , 

  lebar =        , dan tinggi =        . Akuarium akan diisi 

  air sebanyak 
 

 
 bagian. 

Ditanya : berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut? 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume akuarium =       

Volume air yang diperlukan = 
 

 
  Volume akuarium 

Melaksanakan Rencana 

Volume akuarium  =          

 =       . 

Volume akuarium  =               liter. 

Volume air yang diperlukan  = 
 

 
  Volume akuarium 

 = 
 

 
    

 =   . 

Melihat Kembali 

Jadi volume air yang diperlukan adalah    liter. 

Volume akuarium = 
 

 
  Volume air 

 = 
 

 
    

 =   . 
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Lampiran 41 Kunci Jawaban LKS Pertemuan IV 

KUNCI JAWABAN LKS PERTEMUAN IV 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi kelompok. 

 

Nama : 1. _______________________ 

  2. _______________________      

  3. _______________________     

  4. _______________________      

Kelas : ________ 
 

Indikator: 

1. Siswa dapat menghitung volume balok 

2. Siswa dapat menghitung volume 

kubus 

Materi Pokok : Bangun Ruang 

 Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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Perhatikan gambar kubus satuan berikut ini! 

 

Kubus satuan yaitu kubus yang ukuran rusuk-rusuknya 1 satuan. 

 

Petunjuk: 

1) Perhatikan pola susunan kubus pada tabel berikut.  

2) Bandingkan banyaknya susunan kubus pada tabel berikut.  

3) Perhatikan polanya untuk menentukan volume balok secara umum. 

No. Balok 

Banyak 

kubus 

satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

1. 

 

Ada 8 kubus       V = 8 satuan kubik 

2. 

 

Ada 8 kubus       V = 8 satuan kubik 

3. 

 

Ada 16 kubus       V = 16 satuan 

Kubik 

 
 

   

 

 
 

   

Menemukan rumus volume balok 
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No. Balok 

Banyak 

kubus 

satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

4. 

 

Ada 12 kubus 

 

      V =    satuan 

kubik 

 

5. 

 

Ada 12 kubus       

 

V =    satuan 

kubik 

 

6. 

 

Ada 24 kubus 

 

      

 

V =    satuan 

kubik 

 

 

Dari kegiatan di atas diperoleh rumus volume balok ( ) dengan ukuran panjang 

( ), lebar ( ), dan tinggi ( ) yaitu 

  

 

Petunjuk: 

1) Perhatikan pola susunan kubus pada tabel berikut.  

2) Bandingkan banyaknya susunan kubus pada tabel berikut.  

3) Perhatikan polanya untuk menentukan volume kubus secara umum. 

 

 

 

𝑽      𝒑  𝒍  𝒕  

Menemukan rumus volume kubus 
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No. Kubus 
Banyak 

kubus satuan 

Berukuran 

(     ) 
Volume (V) 

1. 

 

Ada 8 kubus      

    

V = 8 satuan kubik 

2. 

 

Ada 27 kubus 

 

     

    

 

V = 27 satuan 

kubik 

 

3. 

 

Ada 64 kubus 

 

     

    

 

V = 64 satuan 

kubik 

 

Dari kegiatan di atas diperoleh rumus volume kubus ( ) dengan panjang rusuk  , 

yaitu 

 

 

Perhatikan gambar berikut ini! 

                            

𝑽      𝒔  𝒔  𝒔 

    𝒔𝟑. 

SIMPULAN 

Volume Balok      𝒑  𝒍  𝒕 

(1) 

Gambar (1) merupakan gambar balok dengan 

ukuran panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan tinggi 𝑡. 
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1. Luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus adalah        . 

Hitunglah volume kotak tersebut. 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui : Luas permukaan sebuah kotak =        . 
Ditanya : Berapa volume kotak? 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas permukaan kotak = Luas permukaan kubus 

 =       
Volume kotak = Volume kubus 

 =       
Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas permukaan kotak =       
          

    
   

 
  

        

   √    
    . 
Volume kotak =       
 =    . 
Melihat Kembali 

Jadi volume kotak tersebut adalah        . 
Luas permukaan kotak =       

=       
=      

 

SOAL LATIHAN 

Volume Kubus     𝒔  𝒔  𝒔 

                           𝒔𝟑 

Gambar (2) merupakan gambar kubus dengan 

panjang rusuk 𝑠. 

(2) 
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2. Sebuah peti tertutup berbentuk balok dengan ukuran panjang       dan 

lebar      . Jika volume peti tersebut adalah           , maka 

hitunglah luas permukaan peti tertutup tersebut. 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah peti berukuran panjang       dan lebar      . 

Volume peti tersebut adalah           . 
Ditanya: hitunglah luas permukaan peti tertutup tersebut! 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume peti = Volume balok 

=       
Luas permukaan peti = Luas permukaan balok 

 =  (        ) 
Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume peti =       
                 
                

   
      

     
  

     .  
Luas permukaan peti =  ,(     )  (     )  (     )- 
 =  (               ) 
 =  (     ) 
 =      . 
Melihat Kembali 

Jadi luas permukaan peti adalah          . 
Volume peti =       

=          
=       . 

 

3. Sebuah kardus mempunyai ukuran                      . Jika ke 

dalam kardus tersebut akan dimasukkan kubus dengan panjang rusuk 

    , tentukan banyak kubus yang dapat ditampung oleh kardus tersebut. 

Kunci Jawaban 

Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah kardus mempunyai ukuran                
      . Dalam kardus tersebut akan dimasukkan kubus dengan  

panjang rusuk     . 

Ditanya: Tentukan banyak kubus yang dapat ditampung oleh kardus 

tersebut! 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume kardus 1 = Volume balok =      . 
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Kunci Jawaban 

Volume kardus 2 = Volume kubus 

 =      . 

Banyak kubus = 
               

               
 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume kardus 1 =          
 =     . 
Volume kardus 2 =       
 =    . 

Banyak kubus = 
     

   
 

 =   . 
Melihat Kembali 

Jadi banyak kubus yang dapat ditampung oleh kardus tersebut adalah 

   buah. 

Volume kardus 1 = Banyak kubus   Volume kardus 2 

=        
=        
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Lampiran 42 Kunci Jawaban Kuis Pertemuan IV 

KUNCI JAWABAN KUIS PERTEMUAN IV 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami Masalah 

Diketahui : Sebuah lahan berukuran         akan digunakan 

untuk membuat kolam ikan lele. Kolam tersebut akan dibuat 

dengan kedalaman    , kemudian diisi air setinggi       dari 

dasar kolam. 

Ditanya : Berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi kolam 

tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume air  = Volume balok 

=       

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume air  =         
=      

Volume air  =        =            . 

2 

Melihat Kembali 

Jadi volume air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut 

adalah            . 

Tinggi air = 
          

   
 

= 
   

   
 

=    . 

2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah kotak besar bagian dalamnya berbentuk kubus 

dengan panjang rusuk      . Kotak itu akan diisi pasir hingga 

penuh. Untuk mengisi kotak tersebut digunakan kotak kecil yang 

bagian dalamnya juga berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

     . 

Ditanya: Berapa kali harus diisi dengan kotak kecil agar kotak 

besar terisi penuh dengan pasir? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume kotak besar = Volume kubus 

 =       
Volume kotak kecil = Volume kubus 

 =       

Banyaknya isian kotak kecil = 
                  

                  
 

 

 

 

 

 

4 
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No Kunci Jawaban Skor 

 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume kotak besar  =          
=        

Volume kotak kecil   =          =      . 

Banyaknya isian kotak kecil = 
      

     
=   . 

2 

 

Melihat Kembali 

Jadi banyak isian kotak kecilnya adalah 64 kali. 

Volume kotak besar = 
      

  
 

=      . 

2 

Total Skor 20 

 

 

 

  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
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Lampiran 43 Hasil Validasi RPP Validator 1 
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Lampiran 44 Hasil Validasi RPP Validator 2 
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Lampiran 45 Kisi-Kisi Soal Tes Uji Coba  

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 21 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

3.9 Menentukan luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

limas. 

 

(1) Memahami masalah. 

(2) Menyusun rencana 

penyelesaian. 

(3) Melaksanakan rencana 

penyelesaian. 

(4) Melihat kembali 

 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan balok. 

Uraian 7, 8 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

Uraian 1, 5 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume balok. 

Uraian 2, 6 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

Uraian 3, 4 

 

L
am

p
iran

 4
5
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Lampiran 46 Soal Tes Uji Coba 

 

SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 21 Semarang 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Waktu : 60 menit 

 Jumlah Soal : 8 soal 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Kerjakan dengan proses yang runtut, yaitu dengan menggunakan 4 langkah 

pemecahan Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. 

3. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

4. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

1. Suatu kamar memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama yaitu    . 

Di dalam kamar tersebut terdapat pintu berukuran               dan 

sebuah jendela berukuran             . Dinding bagian dalam kamar 

akan dicat. Tentukan berapa meter persegi luas permukaan dinding bagian 

dalam yang dicat! 

2. Suatu tempat penampungan minyak tanah alasnya berbentuk persegi panjang 

dengan panjang dan lebarnya berturut-turut adalah     dan    . Tinggi 

tempat tersebut adalah    . Tempat yang masih kosong tersebut akan diisi 

minyak tanah dari mobil tangki pengangkut minyak sebanyak 
 

 
 bagian. 

Berapa liter volume tempat penampungan yang terisi minyak tanah? 
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3. Joko ingin membuat sebuah kerangka lampu lampion berbentuk kubus yang 

mempunyai volume          dari bahan kawat. Harga kawat per meter 

yaitu Rp        . Berapa rupiah biaya minimum yang harus dikeluarkan 

Joko untuk membuat sebuah kerangka lampu lampion tersebut? 

4. Sebuah tandon air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk    . Jika tandon 

air tersebut diisi air melalui sebuah kran dengan debit    li       i , berapa 

jam waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tandon air itu? 

5. Riri mempunyai sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk      . 

Ia ingin menghias seluruh permukaan kotak tersebut dengan kertas kado. Di 

toko dekat rumah Riri dijual kertas kado dengan harga Rp4.000,00 per meter 

persegi. Tentukan berapa rupiah biaya minimum yang Riri keluarkan untuk 

membeli kertas kado yang diperlukan di toko itu? 

6. Diketahui tempat air berbentuk balok berukuran panjang      , lebar      , 

dan tinggi        berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi dengan cara 

melubangi tempat tersebut. Kemudian air yang keluar ditampung dalam 

tempat lain yang berbentuk balok berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan 

tinggi 20 cm hingga penuh. Berapa    tinggi permukaan air pada tempat 

pertama setelah dikurangi sebanyak volume air pada tempat kedua? 

7. Volume sebuah balok adalah        . Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

balok tersebut berturut-turut adalah             dan (     )    dengan   

bilangan asli, maka tentukan berapa     luas permukaan balok tersebut! 

8. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah      dan     . Jumlah panjang 

rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk sebuah kubus 

yang mempunyai volume        . Hitunglah berapa     luas permukaan 

balok tersebut! 
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Lampiran 47 Kunci Jawaban dan Rubrik Penskoran Tes Uji Coba  

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN TES UJI COBA 

Skor 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Memahami 

Masalah 
Merencanakan Penyelesaian 

Melaksanakan 

Rencana  
Melihat Kembali 

0 

Tidak menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Tidak menuliskan rumus sama sekali dari soal. Tidak 

menuliskan 

perhitungan dari 

soal 

Tidak menuliskan 

proses memeriksa 

kembali 

1 

Salah menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Salah menuliskan rumus yang akan digunakan 

dalam menyelesaiakan soal 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis tetapi 

kurang tepat 

Ada proses 

memeriksa kembali 

tetapi kurang tepat 

2 

Menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan 

pada soal dengan 

benar 

Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal kurang tepat sehingga 

mengarah pada jawaban yang salah 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis dan 

benar 

Penulisan proses 

memeriksa kembali 

dilakukan dengan 

tepat 

3 

 Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal dengan lengkap tetapi kurang 

tepat 

  

4 
 Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal  dengan lengkap dan benar 

  

Maksimal 2 4 2 2 
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No Kunci Jawaban Maks 

1. Memahami Masalah 

Diketahui: Kamar dengan panjang rusuk    . Pintu berukuran 

             dan sebuah jendela berukuran             . 

Ditanya: Berapa luas permukaan dinding bagian dalam yang dicat? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas permukaan kamar = luas permukaan kubus 

 =      . 
Luas permukaan atap dan lantai =      .  
Luas permukaan pintu =    . 
Luas permukaan jendela =    . 
Luas dinding yang dicat = Luas permukaan kamar – (Luas permukaan 

atap dan lantai + Luas permukaan pintu +  

Luas permukaan jendela) 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas permukaan kamar =       
=       
=      . 

Luas permukaan  atap dan lantai  =       
=      . 

Luas permukaan pintu =        
=            
=       . 

Luas permukaan jendela =        
 =           
=       . 

Luas dinding yang dicat =     (          ) 
=          
=     . 

2 

Melihat Kembali 

Jadi luas dinding bagian dalam yang dicat adalah        . 
Luas permukaan kamar = Luas dinding yang dicat + Luas permukaan 

atap dan lantai + Luas permukaan pintu + 

Luas permukaan jendela 

=                 
=   . 

2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah tempat penampungan minyak tanah berukuran 

           . Tempat akan diisi minyak tanah dari mobil tangki 

pengangkut minyak sebanyak 
 

 
 bagian.  

Ditanya: Berapa liter volume tempat penampungan yang terisi minyak 

tanah? 

 

 

 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume tempat = Volume balok 

 =       

Volume tempat yang terisi minyak tanah = 
 

 
  Volume tempat 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume tempat =        
 =    

Volume tempat yang terisi minyak tanah = 
 

 
     

 =       
 =        liter 

2 

Melihat Kembali 

Jadi volume tempat yang terisi minyak tanah adalah        liter. 

Volume tempat = 
 

 
        

=        liter 

=      . 

2 

3. Memahami Masalah 
Diketahui: Sebuah kerangka lampu lampion berbentuk kubus dengan 

volume         . Harga kawat per meter yaitu Rp        . 
Ditanya: Berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Joko 

untuk membuat sebuah kerangka lampu lampion? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Kubus =       
Panjang kawat yang diperlukan =      
Biaya = Harga kawat per meter   Panjang kawat yang diperlukan 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Kubus =       
          

 √    
 

    
       
Panjang kawat yang diperlukan =      
  =        
  =        

  =      . 

Biaya  =             

 =       

2 

Melihat Kembali 

Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Joko untuk membuat 

sebuah kerangka lampu lampion adalah Rp          
Volume kubus =            . 

Harga kawat per meter = 
     

             
 

= 
     

   
      . 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

4. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah tandon air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

   . Tandon air tersebut diisi air melalui sebuah kran dengan debit 

   li       i . 
Ditanya: Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tandon 

air? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume tandon air = Volume kubus =       

Waktu = 
             

                  
 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume kubus =       
 =       
 =       
 =        li    

Waktu = 
            

                  
 

  = 
      

  
 

  =        i  
=       .  

2 

Melihat Kembali 

Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tendon air adalah 15 

jam. 

Kapasitas = 
            

     
 

= 
      

   
 

=   . 

2 

5. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah kotak berbentuk kubus yang mempunyai panjang 

rusuk 25 cm. Harga kertas kado Rp4.000,00 per meter persegi. 

Ditanya: Berapa biaya minimum yang Riri keluarkan untuk membeli 

kertas kado di toko itu? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas kertas kado yang diperlukan = Luas kotak berbentuk kubus 

  =       
Biaya = Luas kertas kado yang diperlukan   Harga kertas per meter 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas kertas kado yang diperlukan =         
 =           
 =         . 
Biaya =             
 =      . 
 

 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 Melihat Kembali 

Jadi biaya minimum yang Riri keluarkan untuk membeli kertas kado di 

toko itu adalah Rp        . 

Harga kertas per meter = 
     

                
 

= 
     

     
 

=      . 

2 

6. Memahami Masalah 

Diketahui: Tempat air berbentuk balok berukuran panjang 60 cm, lebar 

50 cm, dan tinggi 100 cm berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi 

dengan cara melubangi tempat tersebut. Kemudian air yang keluar 

ditampung dalam tempat lain yang berbentuk balok berukuran panjang 

40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm hingga penuh. 

Ditanya: Berapa tinggi permukaan air pada tempat pertama setelah 

dikurangi sebanyak volume air pada tempat kedua? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume balok 1 =         . 
Volume balok 2 =         . 
Volume air setelah dikurangi = Volume balok 1   Volume balok 2 

Tinggi air setelah dikurangi = 
                            

     
 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume balok 1 =           
=            . 

Volume balok 2 =          
 =           . 
Volume air setelah dikurangi =                
 =             

Tinggi air setelah dikurangi = 
       

     
 

=      . 

2 

Melihat Kembali 

Jadi tinggi permukaan air pada tempat pertama setelah dikurangi 

sebanyak volume air pada tempat kedua adalah      . 

Volume air setelah dikurangi =       
=          
=          

2 

7. Memahami Masalah 

Diketahui: Volume sebuah balok adalah        . Panjang, lebar, dan 

tinggi balok tersebut berturut-turut adalah             dan (   
  )    dengan   anggota himpunan bilangan asli. 

Ditanya: Berapa luas permukaan balok tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Balok =       
Luas Permukaan Balok =   (        ) 

4 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Balok =       
          (   )  
        (   )  
              
              
          

   
   

  
  

      
Tinggi balok =      . 
Luas Permukaan Balok =   ,(    )  (    )  (   )- 
 =  (        ) 
 =  (   ) 
 =     .  

2 

Melihat Kembali 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah        . 
Volume balok =       

=        
=    . 

2 

8. Memahami Masalah 

Diketahui: Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 9 cm dan 8 cm. 

Jumlah panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-

rusuk sebuah kubus yang mempunyai volume        . 
Ditanya: Hitunglah luas permukaan balok tersebut! 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Kubus =      . 
Jumlah panjang rusuk-rusuk balok = jumlah panjang rusuk-rusukkubus 

                 . 
Luas permukaan balok =  (        ). 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Kubus =      . 
         

    √   
 

 

       .  

Jumlah panjang rusuk-rusuk balok = jumlah panjang rusuk-rusuk 

kubus 

                   
  ( )    ( )            
               
           
           
        

   
  

 
  

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

        . 

Luas permukaan balok =  (        ) 
 =  ,(   )  (   )  (   )- 
 =  (        ) 
 =  (   ) 

=        . 

 

Melihat Kembali 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah        . 
Volume kubus =         
Jumlah panjang rusuk-rusuk balok =             

  ( )    ( )    ( )  
           
   .  

Luas permukaan balok =  (  )   (  )   (  ) 
 =  (   )   (   )   (   ) 
 =  (  )   (  )   (  ) 
 =             

=     

2 

Total Skor Semua Soal 80 

 

  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑆𝑜𝑎𝑙
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Lampiran 48 Hasil Tes Uji Coba 

HASIL TES UJI COBA 

No. Kode 
Butir Soal Skor 

Total 

(Y) 
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 UC-02 7 10 7 10 8 6 10 8 66 4356 

K
el

o
m

p
o
k
 A

ta
s 

2 UC-04 10 10 4 9 10 8 5 7 63 3969 

3 UC-07 6 10 10 10 6 7 8 5 62 3844 

4 UC-22 5 10 5 10 6 6 10 7 59 3481 

5 UC-17 9 10 7 0 10 10 4 8 58 3364 

6 UC-23 5 10 8 10 9 6 8 2 58 3364 

7 UC-27 5 10 4 10 10 4 10 4 57 3249 

8 UC-21 5 8 10 10 7 6 4 6 56 3136 

9 UC-03 6 6 10 10 10 5 5 4 56 3136 

10 UC-05 6 10 6 6 5 3 10 8 54 2916 

11 UC-14 5 10 8 0 5 5 10 8 51 2601 

12 UC-19 2 6 6 10 5 6 10 6 51 2601 

13 UC-09 5 10 6 3 9 9 5 3 50 2500 

14 UC-24 6 8 8 4 4 6 5 6 47 2209 

15 UC-08 2 8 2 7 5 7 4 1 36 1296 

K
el

o
m

p
o
k
 B

aw
ah

 

16 UC-13 5 2 6 2 7 6 8 0 36 1296 

17 UC-15 3 8 5 3 8 5 4 0 36 1296 

18 UC-28 10 4 4 7 3 2 3 2 35 1225 

19 UC-11 3 4 4 3 7 7 3 3 34 1156 

20 UC-06 4 10 4 3 4 3 3 3 34 1156 

21 UC-10 3 10 4 4 5 3 3 2 34 1156 

22 UC-12 3 10 3 4 5 4 3 2 34 1156 

23 UC-26 3 3 3 8 6 4 3 2 32 1024 

24 UC-16 2 8 4 6 3 0 5 4 32 1024 

25 UC-20 4 4 7 2 4 4 5 2 32 1024 

26 UC-18 3 7 3 9 6 1 2 1 32 1024 

27 UC-25 6 4 4 3 6 4 4 0 31 961 

28 UC-01 6 6 4 3 6 4 0 2 31 961 

Jumlah 1257 60481  
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Lampiran 49 Perhitungan Validitas Butir Soal Tes Uji Coba 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas butir soal adalah 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut (Arikunto, 2013: 

87). 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +  
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi item soal 

  = banyaknya peserta tes 

   = jumlah skor butir soal 

   = jumlah skor total 

    = jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

    = jumlah kuadrat skor butir soal 

    = jumlah kuadrat skor butir total 

Kriteria: 

Hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan harga kritis r product 

moment dengan  signifikansi     . 

Jika            maka butir soal tersebut valid (Arikunto, 2013: 89). 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 2. 

No Kode              

1 UC-02 10 100 66 4356 660 

2 UC-04 10 100 63 3969 630 

3 UC-07 10 100 62 3844 620 

4 UC-22 10 100 59 3481 590 

5 UC-17 10 100 58 3364 580 

6 UC-23 10 100 58 3364 580 

7 UC-27 10 100 57 3249 570 

8 UC-21 8 64 56 3136 448 

9 UC-03 6 36 56 3136 336 

10 UC-05 10 100 54 2916 540 
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No Kode              

11 UC-14 10 100 51 2601 510 

12 UC-19 6 36 51 2601 306 

13 UC-09 10 100 50 2500 500 

14 UC-24 8 64 47 2209 376 

15 UC-08 8 64 36 1296 288 

16 UC-13 2 4 36 1296 72 

17 UC-15 8 64 36 1296 288 

18 UC-28 4 16 35 1225 140 

19 UC-11 4 16 34 1156 136 

20 UC-06 10 100 34 1156 340 

21 UC-10 10 100 34 1156 340 

22 UC-12 10 100 34 1156 340 

23 UC-26 3 9 32 1024 96 

24 UC-16 8 64 32 1024 256 

25 UC-20 4 16 32 1024 128 

26 UC-18 7 49 32 1024 224 

27 UC-25 4 16 31 961 124 

28 UC-01 6 36 31 961 186 

Jumlah 216 1854 1257 60481 10204 

 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +  
 

 
(        )  (        )

√*(       )  (   ) +*(        )  (    ) +
 

 
     

        
 

      . 

Dari perhitungan di atas diperoleh          .  Dari tabel   product moment 

dengan taraf signifikansi      dan       diperoleh             . Karena 

          , maka butir soal nomor 2 dikatakan valid. 
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Lampiran 50 Perhitungan Reliabilitas Tes Uji Coba  

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas soal bentuk uraian adalah 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut (Arikunto, 2013: 122-123). 

     .
 

   
/(  

 ∑  
 

  
 ) 

dengan  

   
    

(  ) 

 
 

  

Keterangan: 

    = reliabilitas yang dicari 

  = banyak butir soal 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap butir 

  
  = varians total 

  = jumlah peserta tes 

    = jumlah skor tiap butir soal 

  = nomor butir soal 

Kriteria: 

Hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan harga kritis r product 

moment dengan  signifikansi     . 

Jika            maka tes yang diujicobakan reliabel (Arikunto, 2013: 89). 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan reliabilitas soal uji coba. 

  
  
    

(  ) 

 
 

 
    

(   ) 

  
  

 
    

     
  

  
              

  
  
    

(  ) 

 
 

 
     

(   ) 

  
  

 
     

     
  

  
              

  
  
    

(  ) 

 
 

 
     

(   ) 
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(  ) 

 
 

 
     

(   ) 

  
  

 
     

     
  

  
              

  
  
    

(  ) 

 
 

 
    

(   ) 

  
  

 
    

     
  

  
              

  
  
    

(  ) 

 
 

 
     

(   ) 

  
  

 
     

     
  

  
              

  
  
    

(  ) 

 
 

 
    

(   ) 

  
  

 
    

     
  

  
             

∑  
    

    
    

    
    

    
    

    
               

  
  
    

(  ) 

 
 

 
      

(    ) 

  
  

 
      

       
  

  
              

Diperoleh 

      .
 

   
/(  

 ∑  
 

  
 ) 

 (
 

 
) (  

           

           
) 

              

Dari perhitungan di atas diperoleh          .  Dari tabel   product moment 

dengan taraf signifikansi      dan       diperoleh             . Karena 

          , maka soal yang diujicobakan dikatakan reliabel. 
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Lampiran 51 Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Tes Uji Coba  

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumusyang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal uraian adalah 

sebagai berikut (Arifin, 2012: 146). 

  
(     )

    
 

Keterangan: 

    = daya pembeda 

    = rata-rata skor kelompok atas 

    = rata-rata skor kelompok bawah 

      = skor maksimal tiap butir 

Kriteria: 

Menurut Arikunto (2013:232), kriteria daya pembeda yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Kriteria Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda Kriteria 

            Jelek 

            Cukup 

            Baik 

            Baik sekali 

 

Daftar Skor Kelompok Atas untuk Soal Nomor 2 

No Kode   

1 UC-02 10 

2 UC-04 10 

3 UC-07 10 

4 UC-22 10 

5 UC-17 10 

6 UC-23 10 

7 UC-27 10 

8 UC-21 8 

9 UC-03 6 

10 UC-05 10 

11 UC-14 10 



365 

 
 

 
 

 

No Kode   

12 UC-19 6 

13 UC-09 10 

14 UC-24 8 

Jumlah 128 

             
 

Daftar Skor Kelompok Bawah untuk Soal Nomor 2 

No Kode   

1 UC-08 8 

2 UC-13 2 

3 UC-15 8 

4 UC-28 4 

5 UC-11 4 

6 UC-06 10 

7 UC-10 10 

8 UC-12 10 

9 UC-26 3 

10 UC-16 8 

11 UC-20 4 

12 UC-18 7 

13 UC-25 4 

14 UC-01 6 

Jumlah 88 

           

 

  
(     )

    
 
               

  
           

Dari perhitungan di atas diperoleh indeks daya beda butir soal nomor 2 yaitu 

        . Jadi butir soal nomor 2 termasuk dalam kriteria cukup.   
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Lampiran 52 Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Uji Coba  

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal adalah 

sebagai berikut (Arifin, 2012:147-148). 

   
    

                             
 

dengan 

     
                                 

                               
  

Keterangan: 

TK = Tingkat Kesukaran 

Kriteria: 

Menurut Arikunto (2013: 225), kriteria tingkat kesukaran butir soal 

diklasifikasikan pada tabel berikut ini. 

Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

             Sukar 

             Sedang 

             Mudah  

Perhitungan: 

No Kode   

1 UC-02 10 

2 UC-04 10 

3 UC-07 10 

4 UC-22 10 

5 UC-17 10 

6 UC-23 10 

7 UC-27 10 

8 UC-21 8 

9 UC-03 6 

10 UC-05 10 

11 UC-14 10 

12 UC-19 6 

13 UC-09 10 

14 UC-24 8 
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No Kode   

15 UC-08 8 

16 UC-13 2 

17 UC-15 8 

18 UC-28 4 

19 UC-11 4 

20 UC-06 10 

21 UC-10 10 

22 UC-12 10 

23 UC-26 3 

24 UC-16 8 

25 UC-20 4 

26 UC-18 7 

27 UC-25 4 

28 UC-01 6 

Jumlah 216 

 

     
                                 

                               
 
   

  
        

   
    

                             
 
     

  
         

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat kesukaran butir soal nomor 2 yaitu 

      . Jadi butir soal nomor 2 termasuk dalam kriteria mudah. 

 



 
 

 
 

3
6
8

 

Lampiran 53 Rekap Hasil Analisis Butir Soal Uji Coba 

REKAP HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 

Validitas    139 216 156 166 179 141 154 106 

    819 1854 1008 1306 1269 847 1080 592 

    6593 10204 7471 8018 8445 6747 7569 5434 

       0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

    0,488 0,581 0,623 0,495 0,575 0,559 0,674 0,768 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas   
  4,605 6,704 4,959 11,494 4,452 4,891 8,321 6,811 

   
  52,241 

  
  144,667 

       0,374 

    0,730 

Kriteria Reliabel 

Tingkat 

Kesukaran 

Jumlah 

Skor 
139 216 156 166 179 141 154 106 

Mean 4,96429 7,7142 5,5714 5,9285 6,3928 5,0357 5,5 3,7857 

TK 0,49643 0,7714 0,5571 0,5928 0,6392 0,5035 0,55 0,3785 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 
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Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 

Daya 

Pembeda 
   5,8571 9,1428 7,0714 7,2857 7,4285 6,2142 7,4285 5,8571 

   4,0714 6,2857 4,0714 4,5714 5,3571 3,8571 3,5714 1,7142 

D 0,1785 0,2857 0,3 0,2714 0,2071 0,2357 0,3857 0,4142 

Kriteria Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik  

 

RINGKASAN HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Nomor 

Butir 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Jelek Dipakai 

2 Valid Mudah Cukup Dipakai 

3 Valid Sedang Cukup Dipakai 

4 Valid Sedang Cukup Dipakai 

5 Valid Sedang Cukup Dipakai 

6 Valid Sedang Cukup Dipakai 

7 Valid Sedang Cukup Dipakai 

8 Valid Sedang Baik  Dipakai 
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Lampiran 54 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Model SSCS 

dengan Pendekatan Saintifik pada Kelas Eksperimen Pertemuan 1 
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Lampiran 55 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Model SSCS 

dengan Pendekatan Saintifik pada Kelas Eksperimen Pertemuan 2 
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Lampiran 56 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Model SSCS 

dengan Pendekatan Saintifik pada Kelas Eksperimen Pertemuan 3 
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Lampiran 57 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Model SSCS 

dengan Pendekatan Saintifik pada Kelas Eksperimen Pertemuan 4 
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Lampiran 58 Hasil Validasi Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah oleh 

Validator 1 
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Lampiran 59 Hasil Validasi Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah oleh 

Validator 2 

 



386 
 

 
 

 

 



387 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3
8
8

 

Lampiran 60 Kisi-Kisi Soal Tes Akhir Kemampuan Kemampuan Pemecahan Masalah 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 21 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

3.9 Menentukan luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

limas. 

(1) Memahami masalah. 

(2) Menyusun rencana 

penyelesaian. 

(3) Melaksanakan rencana 

penyelesaian. 

(4) Memeriksa kembali 

 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan balok. 

Uraian 7, 8 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

Uraian 1, 5 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume balok. 

Uraian 2, 6 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

Uraian 3, 4 

L
am

p
iran

 6
0
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Lampiran 61 Instrumen Tes Akhir Kemampuan Pemecahan Masalah 

TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 21 Semarang 

 Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Waktu : 60 menit 

 Jumlah Soal : 8 soal 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Kerjakan dengan proses yang runtut, yaitu dengan menggunakan 4 langkah 

pemecahan Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan rencana, dan melihat kembali. 

3. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

4. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

1. Suatu kamar memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama yaitu    . 

Di dalam kamar tersebut terdapat pintu berukuran               dan 

sebuah jendela berukuran             . Dinding bagian dalam kamar 

akan dicat. Tentukan berapa meter persegi luas permukaan dinding bagian 

dalam yang dicat! 

2. Suatu tempat penampungan minyak tanah alasnya berbentuk persegi panjang 

dengan panjang dan lebarnya berturut-turut adalah     dan    . Tinggi 

tempat tersebut adalah    . Tempat yang masih kosong tersebut akan diisi 

minyak tanah dari mobil tangki pengangkut minyak sebanyak 
 

 
 bagian. 

Berapa liter volume tempat penampungan yang terisi minyak tanah? 

3. Joko ingin membuat sebuah kerangka lampu lampion berbentuk kubus yang 

mempunyai volume          dari bahan kawat. Harga kawat per meter 
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yaitu Rp        . Berapa rupiah biaya minimum yang harus dikeluarkan 

Joko untuk membuat sebuah kerangka lampu lampion tersebut? 

4. Sebuah tandon air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk    . Jika tandon 

air tersebut diisi air melalui sebuah kran dengan debit    li       i , berapa 

jam waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tandon air itu? 

5. Riri mempunyai sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk      . 

Ia ingin menghias seluruh permukaan kotak tersebut dengan kertas kado. Di 

toko dekat rumah Riri dijual kertas kado dengan harga Rp4.000,00 per meter 

persegi. Tentukan berapa rupiah biaya minimum yang Riri keluarkan untuk 

membeli kertas kado yang diperlukan di toko itu? 

6. Diketahui tempat air berbentuk balok berukuran panjang      , lebar      , 

dan tinggi        berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi dengan cara 

melubangi tempat tersebut. Kemudian air yang keluar ditampung dalam 

tempat lain yang berbentuk balok berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan 

tinggi 20 cm hingga penuh. Berapa    tinggi permukaan air pada tempat 

pertama setelah dikurangi sebanyak volume air pada tempat kedua? 

7. Volume sebuah balok adalah        . Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

balok tersebut berturut-turut adalah             dan (     )    dengan   

bilangan asli, maka tentukan berapa     luas permukaan balok tersebut! 

8. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah      dan     . Jumlah panjang 

rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-rusuk sebuah kubus 

yang mempunyai volume        . Hitunglah berapa     luas permukaan 

balok tersebut! 
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Lampiran 62 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Tes Akhir Kemampuan Pemecahan Masalah 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

Skor 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Memahami 

Masalah 
Merencanakan Penyelesaian 

Melaksanakan 

Rencana  
Melihat Kembali 

0 

Tidak menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Tidak menuliskan rumus sama sekali dari soal. Tidak 

menuliskan 

perhitungan dari 

soal 

Tidak ada proses 

memeriksa kembali 

1 

Salah menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada soal 

Salah menuliskan rumus yang akan digunakan 

dalam menyelesaiakan soal 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis tetapi 

kurang tepat 

Ada proses 

memeriksa kembali 

tetapi kurang tepat 

2 

Menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan 

pada soal dengan 

benar 

Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal kurang tepat sehingga 

mengarah pada jawaban yang salah 

Menuliskan 

perhitungan dari 

soal secara 

sistematis dan 

benar 

Penulisan proses 

memeriksa kembali 

dilakukan dengan 

tepat 

3 

 Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal dengan lengkap tetapi kurang 

tepat 

  

4 
 Menuliskan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal  dengan lengkap dan benar 

  

Maksimal 2 4 2 2 

 

L
am

p
iran

 6
2
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No Kunci Jawaban Maks 

1. Memahami Masalah 

Diketahui: Kamar dengan panjang rusuk    . Pintu berukuran 

             dan sebuah jendela berukuran             . 

Ditanya: Berapa luas permukaan dinding bagian dalam yang dicat? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas permukaan kamar = luas permukaan kubus 

 =      . 
Luas permukaan atap dan lantai =      .  
Luas permukaan pintu =    . 
Luas permukaan jendela =    . 
Luas dinding yang dicat = Luas permukaan kamar – (Luas permukaan 

atap dan lantai + Luas permukaan pintu +  

Luas permukaan jendela) 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas permukaan kamar =       
=       
=      . 

Luas permukaan  atap dan lantai  =       
=      . 

Luas permukaan pintu =        
=            
=       . 

Luas permukaan jendela =        
 =           
=       . 

Luas dinding yang dicat =     (          ) 
=          
=     . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi luas dinding bagian dalam yang dicat adalah        . 
Luas permukaan kamar = Luas dinding yang dicat + Luas permukaan 

atap dan lantai + Luas permukaan pintu + 

Luas permukaan jendela 

=                 
=   . 

2 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah tempat penampungan minyak tanah berukuran 

           . Tempat akan diisi minyak tanah dari mobil tangki 

pengangkut minyak sebanyak 
 

 
 bagian.  

Ditanya: Berapa liter volume tempat penampungan yang terisi minyak 

tanah? 

 

 

 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume tempat = Volume balok 

 =       

Volume tempat yang terisi minyak tanah = 
 

 
  Volume tempat 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume tempat =        
 =    

Volume tempat yang terisi minyak tanah = 
 

 
     

 =       
 =        liter 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi volume tempat yang terisi minyak tanah adalah        liter. 

Volume tempat = 
 

 
        

=        liter 

=      . 

2 

3. Memahami Masalah 
Diketahui: Sebuah kerangka lampu lampion berbentuk kubus dengan 

volume         . Harga kawat per meter yaitu Rp        . 
Ditanya: Berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Joko 

untuk membuat sebuah kerangka lampu lampion? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Kubus =       
Panjang kawat yang diperlukan =      
Biaya = Harga kawat per meter   Panjang kawat yang diperlukan 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Kubus =       
          

 √    
 

    
       
Panjang kawat yang diperlukan =      
  =        
  =        

  =      . 

Biaya  =             

 =       

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Joko untuk membuat 

sebuah kerangka lampu lampion adalah Rp          
Volume kubus =            . 

Harga kawat per meter = 
     

             
 

= 
     

   
      . 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

4. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah tandon air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

   . Tandon air tersebut diisi air melalui sebuah kran dengan debit 

   li       i . 
Ditanya: Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tandon 

air? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume tandon air = Volume kubus =       

Waktu = 
             

                  
 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume kubus =       
 =       
 =       
 =        li    

Waktu = 
            

                  
 

  = 
      

  
 

  =        i  
=       .  

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tendon air adalah 15 

jam. 

Kapasitas = 
            

     
 

= 
      

   
 

=   . 

2 

5. Memahami Masalah 

Diketahui: Sebuah kotak berbentuk kubus yang mempunyai panjang 

rusuk 25 cm. Harga kertas kado Rp4.000,00 per meter persegi. 

Ditanya: Berapa biaya minimum yang Riri keluarkan untuk membeli 

kertas kado di toko itu? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Luas kertas kado yang diperlukan = Luas kotak berbentuk kubus 

  =       
Biaya = Luas kertas kado yang diperlukan   Harga kertas per meter 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Luas kertas kado yang diperlukan =         
 =           
 =         . 
Biaya =             
 =      . 
 

 

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 Memeriksa Kembali 

Jadi biaya minimum yang Riri keluarkan untuk membeli kertas kado di 

toko itu adalah Rp        . 

Harga kertas per meter = 
     

                
 

= 
     

     
 

=      . 

2 

6. Memahami Masalah 

Diketahui: Tempat air berbentuk balok berukuran panjang 60 cm, lebar 

50 cm, dan tinggi 100 cm berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi 

dengan cara melubangi tempat tersebut. Kemudian air yang keluar 

ditampung dalam tempat lain yang berbentuk balok berukuran panjang 

40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm hingga penuh. 

Ditanya: Berapa tinggi permukaan air pada tempat pertama setelah 

dikurangi sebanyak volume air pada tempat kedua? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume balok 1 =         . 
Volume balok 2 =         . 
Volume air setelah dikurangi = Volume balok 1   Volume balok 2 

Tinggi air setelah dikurangi = 
                            

     
 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume balok 1 =           
=            . 

Volume balok 2 =          
 =           . 
Volume air setelah dikurangi =                
 =             

Tinggi air setelah dikurangi = 
       

     
 

=      . 

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi tinggi permukaan air pada tempat pertama setelah dikurangi 

sebanyak volume air pada tempat kedua adalah      . 

Volume air setelah dikurangi =       
=          
=          

2 

7. Memahami Masalah 

Diketahui: Volume sebuah balok adalah        . Panjang, lebar, dan 

tinggi balok tersebut berturut-turut adalah             dan (   
  )    dengan   anggota himpunan bilangan asli. 

Ditanya: Berapa luas permukaan balok tersebut? 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Balok =       
Luas Permukaan Balok =   (        ) 

4 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Balok =       
          (   )  
        (   )  
              
              
          

   
   

  
  

      
Tinggi balok =      . 
Luas Permukaan Balok =   ,(    )  (    )  (   )- 
 =  (        ) 
 =  (   ) 
 =     .  

2 

Memeriksa Kembali 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah        . 
Volume balok =       

=        
=    . 

2 

8. Memahami Masalah 

Diketahui: Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 9 cm dan 8 cm. 

Jumlah panjang rusuk-rusuk balok sama dengan jumlah panjang rusuk-

rusuk sebuah kubus yang mempunyai volume        . 
Ditanya: Hitunglah luas permukaan balok tersebut! 

2 

Merencanakan Penyelesaian 

Volume Kubus =      . 
Jumlah panjang rusuk-rusuk balok = jumlah panjang rusuk-rusukkubus 

                 . 
Luas permukaan balok =  (        ). 

4 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Volume Kubus =      . 
         

    √   
 

 

       .  

Jumlah panjang rusuk-rusuk balok = jumlah panjang rusuk-rusuk 

kubus 

                   
  ( )    ( )            
               
           
           
        

   
  

 
  

2 
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No Kunci Jawaban Maks 

 

        . 

Luas permukaan balok =  (        ) 
 =  ,(   )  (   )  (   )- 
 =  (        ) 
 =  (   ) 

=        . 

 

Memeriksa Kembali 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah        . 
Volume kubus =         
Jumlah panjang rusuk-rusuk balok =             

  ( )    ( )    ( )  
           
   .  

Luas permukaan balok =  (  )   (  )   (  ) 
 =  (   )   (   )   (   ) 
 =  (  )   (  )   (  ) 
 =             

=     

2 

Total Skor Semua Soal 80 

 

 

  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑆𝑜𝑎𝑙
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Lampiran 63 Rekap Nilai Tes Akhir Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas Eskperimen dan Kelas Kontrol 

REKAP NILAI TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

SISWA KELAS ESKPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

KELAS EKSPERIMEN (VIII G)  KELAS KONTROL (VIII H) 

     

No Kode Nilai  No Kode Nilai 

1 E-01 64  1 K-01 44 

2 E-02 70  2 K-02 69 

3 E-03 95  3 K-03 37 

4 E-04 88  4 K-04 58 

5 E-05 68  5 K-05 64 

6 E-06 75  6 K-06 78 

7 E-07 64  7 K-07 44 

8 E-08 60  8 K-08 59 

9 E-09 81  9 K-09 50 

10 E-10 76  10 K-10 65 

11 E-11 43  11 K-11 75 

12 E-12 69  12 K-12 60 

13 E-13 68  13 K-13 74 

14 E-14 65  14 K-14 56 

15 E-15 70  15 K-15 46 

16 E-16 44  16 K-16 91 

17 E-17 68  17 K-17 86 

18 E-18 91  18 K-18 80 

19 E-19 76  19 K-19 48 

20 E-20 78  20 K-20 60 

21 E-21 50  21 K-21 56 

22 E-22 83  22 K-22 46 

23 E-23 63  23 K-23 41 

24 E-24 95  24 K-24 54 

25 E-25 81  25 K-25 75 

26 E-26 65  26 K-26 68 

27 E-27 71  27 K-27 83 

28 E-28 79  28 K-28 74 
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Lampiran 64 Perhitungan Uji Normalitas Data Akhir 

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

Hipotesis: 

  : data berdistribusi normal 

  : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Kriteria Pengujian : 

Tolak    jika        
   (   )(   )

 , dengan peluang (   ) untuk      dan 

   (   ). 

Perhitungan Uji Normalitas: 

     
 ̅     
        
         
        
Rentang           

Banyak kelas ( )        l    
       l     
         

Panjang kelas  
       

 
 

 
  

    
        

Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

bawah 

Z 
Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 
      

(     )
 

  
 

37-45 36,5 -2,07 0,4808 0,0543 3,0408 6 2,8798 

46-54 45,5 -1,45 0,4265 0,1270 7,112 6 0,1739 

55-63 54,5 -0,84 0,2995 0,2085 11,676 8 1,1573 

64-72 63,5 -0,23 0,0910 0,2427 13,5912 15 0,1460 

73-81 72,5 0,39 0,1517 0,1896 10,6176 13 0,5346 

82-90 81,5 1,00 0,3413 0,1061 5,9416 4 0,6345 

91-99 90,5 1,62 0,4474 0,0397 2,2232 4 1,4200 

 99,5 2,23 0,4871     

       
  5,52 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh        
      , untuk      dan 

             diperoleh       
      . Karena        

        
  maka 

   diterima yang berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  
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Lampiran 65 Perhitungan Uji Homogenitas Data Akhir 

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

Hipotesis: 

     
    

 ; 

     
    

 . 

Rumus yang digunakan: 

  
                

                
 

Kriteria Pengujian: 

Terima    jika           
 
 (         )

 dengan taraf nyata     , 

            (   ) dan            (   ). 

Perhitungan Uji Homogenitas: 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 2000 1741 

  28 28 

 ̅ 71 62 

Varians 174,11 218,37 

        
      

      
       

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh             , sedangkan dengan 

    ,             (    )     dan            (    )    , 

diperoleh            . Karena                , maka    diterima yang berarti 

kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 66 Perhitungan Uji Hipotesis I (Uji Proporsi  ) 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS I (UJI PROPORSI  ) 

Hipotesis: 

  :         (presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai     belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

  :         (presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

 nilai     sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

Rumus yang digunakan: 

  

 
    

√  (    )
 

 

Kriteria Pengujian: 

Tolak    jika          (     ), dengan  (     ) diperoleh dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (     ). 

Perhitungan Uji Rata-rata: 

      

      

         

  

 
    

√  (    )
 

 

  
       

√    (      )
  

       

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh              , sedangkan dengan 

     diperoleh              Karena                maka    ditolak yang 

berarti presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai  

   sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 67 Perhitungan Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS II (UJI PERBEDAAN DUA RATA-

RATA) 

Hipotesis: 

  :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

 kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

 kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 

 kontrol) 

  :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

 kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan 

 masalah matematika siswa pada kelas kontrol) 

Rumus yang digunakan: 

  
 ̅   ̅ 

 √
 

  
 
 

  

 dengan    
(    )  

  (    )  
 

        
 

Kriteria Pengujian: 

Terima    jika               , dengan         (   )(       ), taraf 

signifikansi   , dan           . 

Perhitungan Uji Rata-rata: 

 ̅               
            ̅               

          

  √
(    )  

  (    )  
 

        
 
(    )       (    )      

        
 

          

  
 ̅   ̅ 

 √
 
  
 
 
  

 
     

      √
 
   

 
  

       

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh             , sedangkan dengan 

     dan               diperoleh              Karena    

               maka    ditolak yang berarti rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa pada kelas kontrol.  



403 
 

 
 

 

Lampiran 68 Pekerjaan Subjek FDA pada Tes Akhir 

PEKERJAAN SUBJEK FDA PADA TES AKHIR 
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Lampiran 69 Pekerjaan Subjek FDS pada Tes Akhir  

PEKERJAAN SUBJEK FDS PADA TES AKHIR 
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Lampiran 70 Pekerjaan Subjek FDB pada Tes Akhir 

PEKERJAAN SUBJEK FDB PADA TES AKHIR 
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Lampiran 71 Pekerjaan Subjek FIA pada Tes Akhir  

PEKERJAAN SUBJEK FIA PADA TES AKHIR 
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Lampiran 72 Pekerjaan Subjek FIS pada Tes Akhir  

PEKERJAAN SUBJEK FIS PADA TES AKHIR 

 



418 
 

 
 

 

 



419 
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Lampiran 73 Pekerjaan Subjek FIB pada Tes Akhir  

PEKERJAAN SUBJEK FIB PADA TES AKHIR 
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Lampiran 74 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 21 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 

No 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Butir Pertanyaan 

1. Memahami 

masalah. 

 

Menuliskan hal yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dari soal 

1, 2, 3 1. Apa yang diketahui dari soal ini? 

2. Apa yang ditanyakan dari soal ini? 

Alternatif: menurut kalimat dan bahasamu 

sendiri bagaimana maksud soal ini? 

3. Apakah dari materi yang sudah didapat 

sebelumnya cukup untuk menyelesaikan soal 

ini? 

2. Menyusun 

rencana 

penyelesaian. 

 

Menuliskan strategi/ 

rumus yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian masalah 

4, 5 4. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan soal 

ini? 

5. Apakah kamu dapat menentukan rumus apa saja 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

3. Melaksanakan 

rencana 

penyelesaian. 

Menyelesaikan masalah 

berdasarkan rencana 

yang dipilih 

6, 7 6. Dari rumus yang sudah kamu dapatkan, 

bagaimana cara menyelesaikannya? 

7. Prinsip atau konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

L
am

p
iran

 7
4

 



 
 

 
 

4
2
5
 

No 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Butir Pertanyaan 

4. Melihat kembali 

 

Memeriksa kebenaran 

hasil pada setiap langkah 

yang dilakukan dalam 

pemecahan masalah 

8, 9, 10, 11 8. Setelah selesai mengerjakan soal ini, apakah 

kamu sudah mengetahui jawabannya benar atau 

salah? 

9. Bagaimana cara kamu mengetahui kebenaran 

jawabanmu? 

10. Dapatkah kamu menemukan alternatif 

penyelesaian yang lain? 

11. Apakah setiap mengerjakan permasalahan, kamu 

selalu mengecek jawaban yang kamu buat? 
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Lampiran 75 Instrumen Pedoman Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah 

PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Tujuan Wawancara 

Menginvestigasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan 

melihat kembali. 

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur 

dengan ketentuan apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan 

tertentu, siswa akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa 

menghilangkan inti pertanyaan. 

C. Pelaksanaan Wawancara 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar melalui model pembelajaran SSCS 

dengan pendekatan saintifik dan pada pertemuan akhir siswa diberi soal untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Setelah itu, 

sejumlah siswa yang telah ditentukan berdasarkan gaya kognitif diwawancara 

berkaitan dengan pengerjaan soal tersebut. Pertanyaan wawancaranya adalah 

sebagai berikut. 

Indikator KPM 
Sub Indikator 

KPM 
Pertanyaan 

Memahami 

Masalah 

Menuliskan hal 

yang diketahui 

dan yang 

ditanyakan dari 

soal 

1. Apa yang diketahui dari soal ini? 

2. Apa yang ditanyakan dari soal ini? 

Alternatif: menurut kalimat dan 

bahasamu sendiri bagaimana maksud 

soal ini? 

3. Apakah dari materi yang sudah 

didapat sebelumnya cukup untuk 

menyelesaikan soal ini? 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Menuliskan 

strategi/ rumus 

yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian 

masalah 

4. Bagaimana strategi untuk 

menyelesaikan soal ini? 

5. Apakah kamu dapat menentukan 

rumus apa saja yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal ini? 
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Indikator KPM 
Sub Indikator 

KPM 
Pertanyaan 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

Menyelesaikan 

masalah 

berdasarkan 

rencana yang 

dipilih 

6. Dari rumus yang sudah kamu 

dapatkan, bagaimana cara 

menyelesaikannya? 

7. Prinsip atau konsep apa yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Memeriksa 

Kembali 

Memeriksa 

kebenaran hasil 

pada setiap 

langkah yang 

dilakukan dalam 

pemecahan 

masalah 

8. Setelah selesai mengerjakan soal ini, 

apakah kamu sudah mengetahui 

jawabannya benar atau salah? 

9. Bagaimana cara kamu mengetahui 

kebenaran jawabanmu? 

10. Dapatkah kamu menemukan alternatif 

penyelesaian yang lain? 

11. Apakah setiap mengerjakan 

permasalahan, kamu selalu mengecek 

jawaban yang kamu buat? 
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Lampiran 76 Hasil Validasi Pedoman Wawancara Kemampuan Pemecahan 

Masalah oleh Validator 1 
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Lampiran 77 Hasil Validasi Pedoman Wawancara Kemampuan Pemecahan 

Masalah oleh Validator 2 

 



432 

 
 

 
 

 

 



433 
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Lampiran 78 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Indikator Memahami Masalah 

HASIL ANALISIS SUBJEK FD INDIKATOR MEMAHAMI MASALAH 

No Subjek Butir Tes Wawancara Simpulan 

1 FDA 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Tidak mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

8 Mampu 

menuliskan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menuliskan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

2 FDS 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Mampu 

menuliskan apa  

Mampu 

menyebutkan apa  

Mampu 

memahami  
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No Subjek Butir Tes Wawancara Simpulan 

   yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Masalah 

8 Mampu 

menuliskan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menuliskan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menyebutkan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Kurang 

mampu 

memahami 

masalah  

3 FDB 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dari 

soal, tetapi kurang 

tepat menuliskan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Kurang 

mampu 

memahami 

masalah 

8 Tidak mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menyebutkan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Tidak 

mampu 

memahami 

masalah 
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Lampiran 79 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Indikator Merencanakan Penyelesaian 

HASIL ANALISIS SUBJEK FD INDIKATOR MERENCANAKAN 

PENYELESAIAN 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FDA 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Tidak mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

8 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

2 FDS 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

  8 Mampu  Mampu  Tidak mampu  

   menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

merencanakan 

penyelesaian 

3 FDB 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 
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Lampiran 80 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Indikator Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

HASIL ANALISIS SUBJEK FD INDIKATOR MELAKSANAKAN 

RENCANA PENYELESAIAN 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FDA 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana  

6 Tidak mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Tidak mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

8 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

2 FDS 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana  

6 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

8 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

3 FDB 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

6 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana  

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 
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Lampiran 81 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FD 

Indikator Memeriksa Kembali 

HASIL ANALISIS SUBJEK FD INDIKATOR MEMERIKSA KEMBALI 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FDA 3 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Kurang 

mampu 

memeriksa 

kembali 

6 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

2 FDS 3 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Kurang 

mampu 

memeriksa 

kembali 

6 Tidak mampu 

menuliskan 

proses kembali 

memeriksa  

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Mampu 

menuliskan 

proses  

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa  

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

  

 memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

kembali tetapi 

kurang tepat 

 

3 FDB 3 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

6 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 
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Lampiran 82 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI Indikator 

Memahami Masalah 

HASIL ANALISIS SUBJEK FI INDIKATOR MEMAHAMI MASALAH 

No Subjek Butir Tes Wawancara Simpulan 

1 FIA 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

8 Mampu 

menuliskan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menuliskan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

2 FIS 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Mampu 

menuliskan apa  

Mampu 

menyebutkan apa  

Mampu 

memahami  
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No Subjek Butir Tes Wawancara Simpulan 

   yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Masalah 

8 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menyebutkan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Kurang 

mampu 

memahami 

masalah  

3 FIB 3 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

5 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

memahami 

masalah 

6 Mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dari 

soal, tetapi kurang 

tepat menuliskan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang diketahui dari 

soal tetapi kurang 

tepat menyebutkan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Kurang 

mampu 

memahami 

masalah 

8 Tidak mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dari 

soal 

Mampu 

menyebutkan apa 

yang ditanyakan 

dari soal, tetapi 

kurang lengkap 

menyebutkan apa 

yang diketahui dari 

soal 

Tidak 

mampu 

memahami 

masalah 
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Lampiran 83 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI Indikator 

Merencanakan Penyelesaian 

HASIL ANALISIS SUBJEK FI INDIKATOR MERENCANAKAN 

PENYELESAIAN 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FIA 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

8 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

2 FIS 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

8 Tidak mampu 

menuliskan  

Mampu 

menyebutkan  

Tidak mampu 

merencanakan  
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

   rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

penyelesaian 

3 FIB 3 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal  

Kurang 

mampu 

merencanakan 

penyelesaian  

5 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Kurang 

mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

6 Mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal tetapi kurang 

tepat 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

rumus untuk 

menyelesaikan 

soal 

Tidak mampu 

menyebutkan 

rumus/ cara untuk 

menyelesaikan 

soal 

Tidak mampu 

merencanakan 

penyelesaian 
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Lampiran 84 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI Indikator 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

HASIL ANALISIS SUBJEK FI INDIKATOR MELAKSANAKAN 

RENCANA PENYELESAIAN 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FIA 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

6 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

8 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

Mampu 

melaksanakan 

rencana 

2 FIS 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat  

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana 

6 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana 
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

  8 Tidak mampu  Mampu  Tidak mampu  

  

 menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

melaksanakan 

rencana 

3 FIB 3 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi kurang 

tepat 

Kurang 

mampu 

melaksanakan 

rencana 

5 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

6 Mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana 

tetapi tidak tepat 

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

perhitungan 

sesuai rencana  

Tidak mampu 

menyebutkan 

perhitungan 

sesuai rencana  

Tidak mampu 

melaksanakan 

rencana 
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Lampiran 85 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek FI Indikator 

Memeriksa Kembali 

HASIL ANALISIS SUBJEK FI INDIKATOR MEMERIKSA KEMBALI 

No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

1 FIA 3 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Kurang 

mampu 

memeriksa 

kembali  

6 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

2 FIS 3 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali  

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

6 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Tidak mampu  Tidak mampu  Tidak mampu  
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No Subjek Soal Hasil Tes Wawancara Simpulan 

   menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

memeriksa 

kembali 

3 FIB 3 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

5 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

6 Mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali tetapi 

kurang tepat 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 

8 Tidak mampu 

menuliskan 

proses 

memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

menyebutkan 

proses memeriksa 

kembali 

Tidak mampu 

memeriksa 

kembali 
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Lampiran 86 Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 87 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 88 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SMP Negeri 21 

Semarang 
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Lampiran 89 Dokumentasi Penelitian 

  

Tes Gaya Kognitif 

  

Pembelajaran Kelas Eksperimen 

  

Pembelajaran Kelas Kontrol 
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Tes Akhir Kelas Eksperimen 

  

Tes Akhir Kelas Kontrol 

  

 Wawancara Subjek FDA Wawancara Subjek FDS 
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 Wawancara Subjek FDB Wawancara Subjek FIA 

  

 Wawancara Subjek FIS Wawancara Subjek FIB 

 

 

 

 

 


