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ABSTRAK 

Rahmawati, Tri Ratna. 2020. Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan 

Self-Efficacy Siswa Kelas VII pada Pembelajaran ARIAS Bernuansa 

Etnomatematika. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Iwan Junaedi, 

S.Si, M.Pd. 

Kata Kunci:  Kemampuan Komunikasi Matematis, Self-Efficacy, Pembelajaran 

ARIAS, Etnomatematika. 

Hasil Program of International Student Assessment (PISA) menunjukkan 

bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Ajibarang diperoleh bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih rendah. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menguji keefektifan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII dan mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas VII berdasarkan self-efficacy 

dalam pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kombinasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Ajibarang tahun pelajaran 2019/2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII C dan kelas VII F. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 

observasi, tes kemampuan komunikasi matematis, dan wawacara. Teknik analisis 

data terdiri dari analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.  

Hasil penelitian diperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

efektif, ditunjukkan dengan (1) hasil tes kemampuan komunikasi matematis pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal 75%; (2) rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-rata hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis dengan pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru di sekolah; dan (3) proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis pada pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih tinggi 

daripada proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dengan 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Hasil penelitian juga 

menunjukkan pada subjek dengan self-efficacy tinggi ditemukan dua pola 

kemampuan komunikasi matematis, pada subjek dengan self-efficacy sedang 

ditemukan tiga pola kemampuan komunikasi matematis, dan pada subjek dengan 

self-efficacy rendah ditemukan tiga pola kemampuan komunikasi matematis.  

Saran dalam penelitian  ini adalah siswa dengan self-efficacy rendah belum 

tentu gagal dalam pembelajaran matematika karena terdapat subjek dengan self-

efficacy rendah tetapi memperoleh hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

yang baik. Pada subjek dengan self-efficacy rendah ditemukan bahwa kemampuan 

komunikasi matematisnya masih bisa lebih baik jika pembelajaran yang digunakan 

baik. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika. 



 
 

  viii 
 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN ...................................................................................................... ii 

PENGESAHAN ..................................................................................................... iii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... iv 

PRAKATA .............................................................................................................. v 

ABSTRAK ............................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

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

1.2 Pembatasan Masalah ...................................................................................... 6 

1.3 Rumusan Masalah .......................................................................................... 7 

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7 

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 7 

1.5.1 Manfaat teoritis ....................................................................................... 7 

1.5.2 Manfaat Praktis ....................................................................................... 8 

1.5.2.1 Manfaat Bagi Siswa ......................................................................... 8 

1.5.2.2 Manfaat Bagi Guru ........................................................................... 8 

1.5.2.3 Manfaat Bagi Sekolah ...................................................................... 8 

1.5.2.4 Manfaat Bagi Penulis ....................................................................... 8 

1.6 Penegasan Istilah ........................................................................................... 9 

1.6.1 Kemampuan Komunikasi Matematis ..................................................... 9 

1.6.2 Self-efficacy ............................................................................................ 9 



 
 

  ix 
 

1.6.3 Pembelajaran ARIAS ........................................................................... 10 

1.6.4 Etnomatematika .................................................................................... 10 

1.6.5 Keefektifan ........................................................................................... 11 

1.7 Sistematika Penulisan .................................................................................. 12 

1.7.1 Bagian Awal ......................................................................................... 12 

1.7.2 Bagian Isi .............................................................................................. 12 

1.7.3 Bagian Akhir ........................................................................................ 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 14 

2.1 Landasan Teori ............................................................................................ 14 

2.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematis ................................................... 14 

2.1.2 Self-efficacy .......................................................................................... 16 

2.1.3 Pembelajaran ARIAS ........................................................................... 21 

2.1.3.1 Model ARIAS pada Pembelajaran Matematika ............................. 23 

2.1.4 Etnomatematika .................................................................................... 28 

2.1.4.1 Pengertian Etnomatematika ........................................................... 28 

2.1.4.2 Sejarah Etnomatematika................................................................. 31 

2.1.4.3 Perkembangan Etnomatematika ..................................................... 32 

2.1.5 Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika .............................. 35 

2.2 Materi Penelitian .......................................................................................... 37 

2.3 Penelitian yang Relevan .............................................................................. 38 

2.4 Kerangka Berpikir ....................................................................................... 41 

2.5 Hipotesis Penelitian ..................................................................................... 45 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 46 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ......................................................................... 46 

3.2 Latar Penelitian ............................................................................................ 47 



 
 

  x 
 

3.3 Populasi Penelitian....................................................................................... 47 

3.4 Sampel Penelitian ........................................................................................ 47 

3.5 Subjek Penelitian ......................................................................................... 48 

3.6 Variabel Penelitian....................................................................................... 48 

3.6.1 Variabel Bebas ...................................................................................... 48 

3.6.2 Variabel Terikat .................................................................................... 48 

3.7 Prosedur Penelitian ...................................................................................... 49 

3.8 Metode Pengumpulan Data.......................................................................... 50 

3.8.1 Metode Tes ........................................................................................... 50 

3.8.2 Metode Angket ..................................................................................... 50 

3.8.3 Metode Wawancara .............................................................................. 51 

3.9 Instrumen Penelitian .................................................................................... 52 

3.9.1 Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis ........................... 52 

3.9.2 Instrumen Angket Skala Self-efficacy................................................... 53 

3.9.3 Instrumen Pedoman Wawancara .......................................................... 53 

3.10 Analisis Instrumen Penelitian .................................................................... 53 

3.10.1 Validitas .............................................................................................. 53 

3.10.2 Reliabilitas .......................................................................................... 54 

3.10.3 Daya Pembeda Soal ............................................................................ 54 

3.10.4 Tingkat Kesukaran Soal ...................................................................... 55 

3.11 Teknik Analisis Data ................................................................................. 56 

3.11.1 Analisis Data Kuantitatif .................................................................... 56 

3.11.1.1 Uji Normalitas .............................................................................. 56 

3.11.1.2 Uji Homogenitas .......................................................................... 58 

3.11.1.3 Uji Hipotesis ................................................................................ 59 



 
 

  xi 
 

3.11.1.3.1 Uji Proporsi ........................................................................... 59 

3.11.1.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata ................................................. 60 

3.11.1.3.3 Uji Perbedaan Dua Proporsi .................................................. 61 

3.11.2 Analisis Data Kualitaf ......................................................................... 62 

3.11.2.1 Analisis Sebelum di Lapangan ..................................................... 62 

3.11.2.2 Analisis Selama di Lapangan ....................................................... 62 

3.11.2.3 Pengujian Keabsahan Data ........................................................... 64 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 65 

4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................ 65 

4.1.1 Keefektifan Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis ................................................... 66 

4.1.1.1 Hasil Analisis Data Awal ............................................................... 66 

4.1.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal ....................................................... 66 

4.1.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal ................................................... 67 

4.1.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal ....................................... 68 

4.1.1.2 Hasil Analisis Data Akhir .............................................................. 69 

4.1.1.2.1 Uji Normalitas ......................................................................... 69 

4.1.1.3 Uji Hipotesis .................................................................................. 71 

4.1.1.3.1 Uji Hipotesis I (Uji Proporsi) .................................................. 71 

4.1.1.3.2 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) ...................... 74 

4.1.1.3.3 Uji Hipotesis III ....................................................................... 76 

4.1.2 Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis ................................... 78 

4.1.2.1 Hasil Klasifikasi Self-Efficacy ....................................................... 78 

4.1.2.2 Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa berdasarkan Self-

Efficacy 79 



 
 

  xii 
 

4.1.2.2.1 Deskripsi Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

dengan Self-Efficacy Tinggi ................................................................... 80 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy tinggi 1 .................................................................................. 80 

2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Tinggi 2 ............................................................................... 102 

4.1.2.2.2 Deskripsi Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

dengan Self-Efficacy Sedang ................................................................ 122 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Sedang 1.............................................................................. 123 

2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Sedang 2.............................................................................. 144 

3) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Sedang 3.............................................................................. 164 

4.1.2.2.3 Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan 

Self-Efficacy Rendah ............................................................................ 184 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Rendah 1 ............................................................................. 185 

2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Rendah 2 ............................................................................. 206 

3) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-

Efficacy Rendah 3 ............................................................................. 228 

4.2 Pembahasan ............................................................................................... 245 

4.2.1 Pembahasan Keefektifan Pembalajaran ARIAS Bernuansa 

Etnomatematika .................................................................................. 246 

4.2.1.1 Pembahasan Kemampuan Awal Siswa ..................................... 246 

4.2.1.2 Pembahasan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dan 

Pembalajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika .................................. 246 



 
 

  xiii 
 

4.2.2 Pembahasan Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Self-Efficacy Siswa ........................................................ 248 

4.2.2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-

Efficacy Tinggi ......................................................................................... 249 

4.2.2.2 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-

Efficacy Sedang ........................................................................................ 250 

4.2.2.3 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-

Efficacy Rendah ....................................................................................... 251 

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 253 

5.1 Simpulan .................................................................................................... 253 

5.2 Saran .......................................................................................................... 254 

Daftar Pustaka ..................................................................................................... 256 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 266 

  

 

  

  



 
 

  xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Perbedaan Individu dengan Self-Efficacy Tinggi dan Self-Efficacy Rendah

 ............................................................................................................................... 19 

Tabel 2.2 Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika ............................... 36 

Tabel 3.1 Tabel Kategori Self-efficacy .................................................................. 51 

Tabel 4.1 Output uji Kolmogorov-Smirnov ........................................................... 67 

Tabel 4.2 Output uji homogenitas ......................................................................... 68 

Tabel 4.3 Output Uji Independent Samples t-Test ................................................ 69 

Tabel 4.4 Output uji Kolmogorov-Smirnov ........................................................... 70 

Tabel 4.5 Output Uji One-Samples t-Test ............................................................. 74 

Tabel 4.6 Tabel Output Uji Independent Samples t-Test ...................................... 75 

Tabel 4.7 Subjek Penelitian Berdasarkan Self-Efficacy ........................................ 78 

Tabel 4.9 Rangkuman Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ............... 246 

 

  



 
 

  xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. 1 Contoh 1 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab ................................... 2 

Gambar 1. 2 Contoh 2 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab ................................... 2 

Gambar 1. 3 Contoh 3 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab ................................... 2 

Gambar 2. 1 Bagan Skema Kerangka Berpikir ..................................................... 44 

gambar 4. 1 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa ..................... 79 

Gambar 4. 2 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal Nomor 1 ......... 81 

Gambar 4. 3 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1  Soal Nomor 2 ........ 85 

Gambar 4. 4 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal Nomor 3. ........ 89 

Gambar 4. 5 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal Nomor 4 ......... 94 

Gambar 4. 6 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal Nomor 5 ......... 99 

Gambar 4. 7 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 1 ....... 103 

Gambar 4. 8 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 2 ....... 107 

Gambar 4. 9 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 3 ....... 111 

Gambar 4. 10 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Nomor 4 ............. 115 

Gambar 4. 11 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 5 ..... 119 

Gambar 4. 12 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1  Soal Nomor 1 ... 124 

Gambar 4. 13 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 2 .... 128 

Gambar 4. 14 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 3 .... 132 

Gambar 4. 15 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 4 .... 136 

Gambar 4. 16 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 5 .... 140 

Gambar 4. 17 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Effiacy Sedang 2 Soal Nomor 1 ...... 144 

Gambar 4. 18 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 2 .... 148 

Gambar 4. 19 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2  Soal Nomor 3 ... 152 

Gambar 4. 20 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 4 .... 157 

Gambar 4. 21 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 5 .... 161 

Gambar 4. 22 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Effiacy Sedang 3 Soal Nomor 1 ...... 165 

Gambar 4. 23 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 3  Soal Nomor 2 ... 169 

Gambar 4. 24 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 3 .... 173 

Gambar 4. 25 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 4 .... 177 

file:///C:/Users/Windows/Documents/Skripsi/Revisi%20sidang/Revisi%20Pak%20Amidi/back%20up/1.%20FIX%20BANGET%20BANGET%20JAdi%20draft%20sidang%20tanpa%20revisi%20aamiin%202%201%20(3)%202%208%203.docx%23_Toc32296397


 
 

  xvi 
 

Gambar 4. 26 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 5 .... 181 

Gambar 4. 27 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 1 ... 185 

Gambar 4. 28 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 2 ... 189 

Gambar 4. 29 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 3 ... 193 

Gambar 4. 30 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 4 ... 197 

Gambar 4. 31 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 5 ... 202 

Gambar 4. 32 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 1 ... 207 

Gambar 4. 33 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 2 ... 211 

Gambar 4. 34 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor  3 .. 215 

Gambar 4. 35 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 4 ... 220 

Gambar 4. 36 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 5 ... 225 

Gambar 4. 37 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 1 ... 229 

Gambar 4. 38 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 2 ... 233 

Gambar 4. 39 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 3 ... 236 

Gambar 4. 40 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 4 ... 239 

Gambar 4. 41 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3  Soal Nomor 5 .. 242 

 

  



 
 

  xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen (Nilai PTS Mata 

Pelajaran Matematika Semester Ganjil) .............................................................. 267 

Lampiran 2 Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematis ............................................................................................................ 268 

Lampiran 3 Perhitungan Realibilitas Butir Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematis ............................................................................................................ 271 

Lampiran 4 Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematis ....................................................................................... 273 

Lampiran 5 Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematis ....................................................................................... 274 

Lampiran 6 Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen ................................. 275 

Lampiran 7 Uji Homogenitas Data Awal............................................................ 276 

Lampiran 8 Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal ............................................... 277 

Lampiran 9 Penggalan Silabus ............................................................................ 278 

Lampiran 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan I ......................... 284 

Lampiran 11 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan II ........................ 290 

Lampiran 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan III ....................... 298 

Lampiran 13 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan IV....................... 305 

Lampiran 14 Lembar Kerja Siswa ...................................................................... 313 

Lampiran 15 Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis .............. 353 

Lampiran 16 Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis ............................. 355 

Lampiran 17 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis ....................................................................................... 360 

Lampiran 18 The General Self-Efficacy Scale (GSE) ........................................ 370 

Lampiran 19 Lembar Angket Skala Self-Efficacy ............................................... 373 

Lampiran 20 Pedoman Wawancara .................................................................... 375 

Lampiran 21 Daftar Nilai Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol ........................................................................... 377 

Lampiran 22 Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa ......... 378 



 
 

  xviii 
 

Lampiran 23 Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa ..... 379 

Lampiran 24 Uji Hipotesis I ................................................................................ 380 

Lampiran 25 Uji Hipotesis II .............................................................................. 383 

Lampiran 26 Uji Hipotesis III ............................................................................. 385 

Lampiran 27 Hasil Angket Skala Self-Efficacy Kelas Eksperimen .................... 387 

Lampiran 28 Surat Izin penelitian ....................................................................... 388 

Lampiran 29 Surat Keterangan Dosen Pembimbing ........................................... 389 

Lampiran 30 Surat Keterangan Penelitian .......................................................... 390 

Lampiran 31 Lembar Validasi Instrumen ........................................................... 391 

Lampiran 32 Kegiatan Penelitian ........................................................................ 403 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil Program of International Student Assessment (PISA) 

2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan 63 dari 72 negara (OECD, 

2016). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan matematika di 

Indonesia pada umummnya dapat dikatakan masih rendah. Sudarman (2012) 

mengungkapkan bahwa sampai dewasa ini sebagian siswa masih mempunyai kesan 

negatif terhadap matematika. Sudarman (2012) juga menyatakan jika siswa 

memiliki kesan negatif terhadap pelajaran matematika, tentu hal ini akan 

berpengaruh dalam proses dan hasil belajarnya. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendikbud 

Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP adalah mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. Berdasarkan laporan Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) dalam Gardenia (2016) menunjukkan bahwa Indonesia menempati 

peringkat ke 38 dari 63 negara. Kemampuan Indonesia dalam menerjemahkan soal 

ke dalam bahasa atau ide matematika diagram atau grafik ini masih berada di bawah 

rata-rata dibandingkan dengan negara lain. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1 Ajibarang masih 

relatif rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan contoh lembar jawab siswa   pada 

Gambar 1.1.
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Gambar 1. 1 Contoh 1 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab 
Setelah dilakukan pengamatan, pada Gambar 1.1 terlihat bahwa : (1) 

Terdapat kesalahan penulisan dan penggunaan operasi pembagian, (2) Siswa tidak 

menuliskan informasi-informasi penting seperti unsur-unsur apa yang diketahui dan 

ditanyakan, (3) Siswa tidak menuliskan kesimpulan dari hasil penyelesaian 

 

Gambar 1. 2 Contoh 2 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab  

Gambar 1.2 menunjukkan siswa dapat menjawab benar, tetapi dalam 

mengomunikasikan gagasannya terlihat bahwa : (1) Siswa tidak menuliskan 

informasi-informasi penting seperti unsur-unsur apa yang diketahui dan ditanyakan, 

(2) Siswa tidak menuliskan kesimpulan dari hasil penyelesaian. 

 

Gambar 1. 3 Contoh 3 Jawaban Siswa pada Lembar Jawab  

Gambar 1.3 menunjukkan siswa dalam mengomunikasikan gagasannya 

terlihat bahwa : (1) Siswa tidak menuliskan informasi-informasi penting seperti 

unsur-unsur apa yang diketahui dan ditanyakan, (2) Terdapat kesalahan dalam 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam kalimat matematika, (3) Siswa 

tidak menuliskan kesimpulan dari hasil penyelesaian. 
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Ketiga contoh jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi siswa masih belum optimal. Siswa tidak menuliskan informasi-

informasi penting seperti unsur-unsur apa yang diketahui dan ditanyakan 

merupakan hal yang paling sering dijumpai. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis yang tidak 

terpenuhi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kemampuan komunikasi 

matematis. 

Selain aspek kognitif, aspek afektif juga merupakan kemampuan yang 

penting dimiliki oleh siswa. Kedua aspek tersebut saling berkaitan sehingga aspek 

afektif memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan siswa dalam 

menguasai matematika. Menurut Fajariah et al., (2017) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kesulitan siswa untuk mempelajari 

matematika ataupun mengerjakan soal matematika karena adanya kepesimisan 

siswa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, sehingga 

dibutuhkan self-efficacy yang kuat pada diri siswa agar mereka berhasil dalam 

proses pembelajaran matematika.  

Self-efficacy mencakup tiga dimensi, yaitu : magnitude, generality, dan 

strength. Pada dimensi strength siswa yang memiliki keyakinan dan kemantapan 

yang kuat terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas akan terus 

bertahan dalam usahannya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. 

Hal ini berkaitan dengan salah satu indikator kemampuan komunikasi matematis 

yaitu indikator kemampuan strategis. Menurut Elliot dan Kenney (1996) 

sebagaimana dikutip oleh Danaryanti dan Noviani (2015) menyatakan bahwa 
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kemampuan strategis yaitu kemampuan siswa untuk dapat menguraikan sandi/kode 

dalam pesan-pesan matematika yang artinya menguraikan unsur penting (kata 

kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian menyelesaikan persoalan 

secara runtut. 

Hasil penelitian Meyer, Turner, dan Spencer sebagaimana dikutip oleh 

Lefrancois (dalam Wiratha dan Ketut, 2012)  menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki self-efficacy tinggi cenderung mencari dan menerima tantangan dalam 

tugas-tugas. Sebaliknya siswa yang memiliki tafsiran rendah terhadap self-efficacy-

nya cenderung menghindari tantangan dan bersikap lebih negatif terhadap 

kegagalan. Banyak siswa memiliki kesulitan dalam sekolah bukan karena mereka 

tidak dapat mengerjakan dengan berhasil, tetapi karena mereka percaya bahwa 

mereka tidak dapat mengerjakannya dengan sukses (Mukhid, 2009). Menurut 

badawi sebagaimana dikutip oleh Suryosubroto (2009) dalam Fajariah et al., (2017) 

Salah satu permasalahan yang muncul mengapa rendahnya self-efficacy siswa 

ketika siswa dihadapkan pada soal-soal matematika, salah satunya adalah kualitas 

guru mengajar. 

Pergantian kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 

menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang terjadi akibat implementasi dari kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajaran lebih banyak 

berpusat pada aktivitas siswa (Sinambela, 2017). Kurikulum 2013 menuntut adanya 

aktivitas siswa yang aktif dalam pembelajaran dan penyelidikkan. Karena 

pembelajaran yang sudah tidak berpusat pada guru, maka guru berperan sebagai 
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fasilitator dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator diharapkan dapat 

merancang pembelajaran agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang kontekstual dan nyata.  

Berdasarkan Permendikbud Tahun 2016 No.22 menyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menurt Anurrahman, sebagaimana dikutip oleh Saputra dan Subanti (2015), 

mengemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat 

mendorong timbulnya rasa senang siswa terhadap pelajaran dan mampu mencapai 

prestasi belajar yang lebih baik. 

Menurut Nurwati, sebagaimana dikutip oleh Ruslan (2018), menyatakan 

bahwa salah satu penyebab siswa mengalami kesulitan belajar adalah guru 

menerapkan model pembelajaran yang kurang tepat. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah model 

Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction (ARIAS). Menurut 

Fitriyani et al (2019) Salah satu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mengembangkan dan mengeksplorasi aspek-aspek kemampuan 

komunikasinya secara optimal adalah model pembelajaran ARIAS.  Berdasarkan 

hasil penelitian Rahayu et al (2014) menyebutkan bahwa pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan kartu masalah dapat meningkatkan 

komunikasi matematis siswa. 
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Kurangnya penyisipan pemahaman budaya dan tradisi lokal dalam 

pembelajaran di kelas akan menyebabkan peserta didik kurang menghargai budaya 

yang ada dan tumbuh di lingkungan sekitar mereka (Purba, 2016). Pembelajaran 

matematika berbasis budaya setempat dapat membantu siswa lebih memahami 

pembelajaran matematika karena siswa dengan mudah dapat mengamatinya pada 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika bernuansa budaya tersebut dapat 

dilakukan melalui pembelajaran bernuansa etnomatematika. Dalam pembelajaran 

bernuansa etnomatematika, siswa diajak untuk memahami budaya yang ada 

disekitar daerah mereka dan mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan oleh 

guru.  

Pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika yang akan digunakan 

pada penelitian ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematisnya secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Kemampuan Komunikasi 

Matematis Berdasarkan Self-Efficacy Siswa Kelas VII Pada Pembelajaran ARIAS 

Bernuansa Etnomatematika. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terdiri 

atas siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ajibarang di Kabupaten Banyumas dan materi 

yang diteliti adalah materi himpunan. Sedangkan untuk kemampuan komunikasi 

matematis dibatasi pada kemampuan komunikasi matematis berdasarkan self-

efficacy. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika efektif terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII? 

2) Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas VII 

berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Menguji keefektifan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII. 

2) Mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas VII 

berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang model 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif proses pembelajaran di 

dalam kelas. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam 
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penggunaan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Manfaat Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa pada penelitian ini diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, melatih kemampuan komunikasi matematis siwa, serta mencintai budaya 

setempat. 

1.5.2.2 Manfaat Bagi Guru 

Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keefektifan model pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa serta 

melestarikan budaya setempat sehingga dapat menjadi inspirasi dalam melakukan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

1.5.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitin ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya untuk mata pelajaran matematika. 

1.5.2.4 Manfaat Bagi Penulis 

Bagi penulis, penelitian dapat menigkatkan kemampuan penulis dalam 

menyusun strategi pembelajaran yang efektif yaitu merancang merancang metode 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika. 
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1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kecakapan seseorang 

dalam menghubungkan pesan-pesan dengan membaca, mendengarkan, bertanya, 

kemudian mengkomunikasikan letak masalah serta mempresentasikannya dalam 

pemecahan masalah yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana terjadi 

pengalihan pesan yang berisi sebagian materi matematika yang dipelajari (Asikin 

dan Junaedi, 2013).  Menurut National Council of Teachers of Mathematics (2000), 

kemampuan komunikasi matematis meliputi kemampuan menyatakan suatu ide 

matematika melalui tulisan, bahasa, maupun melalui gambar, grafik serta bentuk 

visual lain.  

Indikator kemampuan komunikasi matematis pada penelitian ini 

menggunakan indikator dari Elliot dan Kenney (1996) yang dijelaskan oleh 

Danaryanti dan Noviani (2015). Indikator-indikator tersebut adalah  

1) Kemampuan tata bahasa (grammatical competence) 

2) Kemampuan memahami wacana (discourse competence) 

3) Kemampuan sosiolinguistik (sociolinguistic competence) 

4) Kemampuan strategis (strategic competence) 

1.6.2 Self-efficacy 

Keyakinan siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan suatu tugas diistilahkan dengan self-efficacy (Wiratha dan Ketut, 

2012). Self-efficacy bukan berarti ‘seseorang percaya dengan apa yang akan 

dilakukannya’ tetapi lebih kepada ‘seseorang percaya dengan apa yang mampu 
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dilakukannya’ (Sukoco dan Mahmudi, 2016). Pada penelitian ini, yang dimaksud 

dengan self-efficacy siswa adalah keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya 

dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas tanpa membandingkan dengan 

kemampuan orang lain sehingga dapat mencapai hasil belajar matematika yang baik 

disertai dengan keyakinan terhadap usaha yang dilakukan sendiri, pilihan yang telah 

ditentukan, dan memiliki ketekunan. 

1.6.3 Pembelajaran ARIAS 

Pembelajaran ARIAS berisi lima komponen yaitu, assurance, relevance, 

interest, assessment dan satisfaction. Pembelajaran ARIAS memungkinkan adanya 

kegiatan pembelajaran dimana terdapat relevansi/hubungannya dengan kehidupan 

siswa, berusaha menarik dan memelihara minat/perhatian siswa. Menurut Rahman 

dan Amri (2014), model pembelajaran ARIAS adalah usaha pertama dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin/percaya pada siswa serta 

kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik 

dan memelihara minat atau perhatian siswa kemudian diadakan evaluasi serta 

menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan memberikan penguatan. 

1.6.4 Etnomatematika 

Etnomatematika adalah studi tentang hubungan antara matematika dan 

budaya yang merupakan dinamika kompleks dan beraneka ragam, yang 

menggambarkan penggunaan yang dipengaruhi budaya matematika melalui 

aplikasinya (Barta dan Shockey, 2006). Etnomatematika dalam penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan matematika yang terkait dengan budaya lokal 

Banyumas. 
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1.6.5 Keefektifan 

Menurut Sumirgo dan Iskandar sebagaimana dikutip oleh Firdaus (2007) 

menyatakan bahwa keefektifan adalah pencapaian sasaran pembelajaran melalui 

perumusan perencanaan pengajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan pengevaluasian hasil proses belajar mengajar. Keefektifan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pada arti keberhasilan tentang 

usaha dan tindakan. Adapun yang dimaksud keefektifan penelitian ini adalah 

keberhasilan penggunaan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

terhadap kemampuan komunikasi matematis. Pada penelitian ini, pembelajaran 

dikatakan efektif dengan kriteria sebagai berikut . 

1) Nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika pada materi operasi himpunan mencapai ketuntasan 

belajar minimal secara klasikal yaitu lebih dari sama dengan 75% dari jumlah 

siswa. 

2) Rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa mendapat 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-rata 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran yang 

diajarkan oleh guru di sekolah.. 

3) Proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih tinggi 

daripada proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

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

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai 

berikut. 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pernyataan, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

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

a) BAB I : Pendahuluan 

Bagian ini meliputi berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan. 

b) BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bagian ini membahas teori-teori yang mendasari permasalahan dalam 

penelitian ini serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan 

dalam penelitian, kriteria ketuntasan minimal, materi penelitian, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

c) BAB III : Metode Penelitian 

Bagian ini berisi jenis dan desain penelitian, latar penelitian, populasi 

penelitian, sampel penilitian, subjek penelitian, variabel penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis instrumen 

penelitian, dan teknik analisis data. 
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d) BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. 

e) BAB V: Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran – saran. 

1.7.3 Bagian Akhir 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematis adalah cara untuk menyampaikan ide-ide 

pemecahan masalah, strategi maupun solusi matematika baik secara tertulis 

maupun lisan (Pratiwi, 2015). Kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kecakapan seseorang dalam menghubungkan pesan-pesan dengan membaca, 

mendengarkan, bertanya, kemudian mengkomunikasikan letak masalah serta 

mempresentasikannya dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam suatu 

lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan yang berisi sebagian materi 

matematika yang dipelajari (Asikin dan Junaedi, 2013). 

Komunikasi adalah bagian esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika (Rachmayani, 2014). Kemampuan komunikasi merupakan bagian 

penting dari matematika, karena lewat komunikasi siswa dapat berbagi ide dan 

memperjelas koneksi (Fajri, 2015). Melalui komunikasi ide dapat dicerminkan, 

diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan. Dalam berkomunikasi, cara siswa 

dapat berbeda dalam memproses simbol pesan-pesan, menyimpan, dan 

menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas (Pratiwi, 2015).  

Menurut NCTM (2000), kemampuan komunikasi matematis meliputi 

kemampuan menyatakan suatu ide matematika melalui tulisan, bahasa, maupun 

melalui gambar, grafik serta bentuk visual lain. Saat siswa menyatakan ide hasil 
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pemikirannya baik secara lisan atau tertulis, maka ide tersebut semakin mantap dan 

jelas bagi dirinya sendiri, sementara siswa lain berkesempatan untuk mendengar 

dan menyimak informasi yang didapat. Kemampuan komunikasi matematis 

merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 

matematika sebagai mana tercantum dalam prinsip-prinsip dan standar dari NCTM 

yang memuat lima standar proses, yaitu pemecahan masalah, penalaran dan bukti, 

komunikasi, koneksi, dan representasi (Hidayati et al., 2014).  

Menurut Elliot dan Kenney (1996) yang dijelaskan oleh Danaryanti dan 

Noviani (2015), menyatakan bahwa kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun tulisan dapat dijabarkan ke dalam empat 

aspek indikator kemampuan komunikasi matematis (mathematical communication 

competence) sebagai berikut: 

a) Kemampuan tata bahasa (grammatical competence) 

Kemampuan tata bahasa yaitu kemampuan siswa untuk memahami 

kosakata dan struktur yang digunakan dalam matematika, seperti: merumuskan 

suatu definisi dari istilah matematika, menggunakan simbol/notasi dan operasi 

matematika secara tepat guna. 

b) Kemampuan memahami wacana (discourse competence) 

Kemampuan memahami wacana yaitu kemampuan siswa untuk 

memahami serta mendeskripsikan informasi-informasi penting dari suatu wacana 

matematika. Wacana matematika dalam konteks discourse competence meliputi: 

permasalahan matematika maupun pernyataan/pendapat matematika, misalkan 
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menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. 

c) Kemampuan sosiolinguistik (sociolinguistic competence) 

Kemampuan sosiolinguistik yaitu kemampuan siswa untuk mengetahui 

informasi-informasi kultural atau sosial yang biasanya muncul dalam konteks 

pemecahan masalah matematika (problem solving) seperti kemampuan dalam: 

menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke dalam uraian yang 

kontekstual dan sesuai maupun menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam 

bentuk gambar, grafik atau aljabar. 

d) Kemampuan strategis (strategic competence) 

Kemampuan strategis yaitu kemampuan siswa untuk dapat menguraikan 

sandi/kode dalam pesan-pesan matematika. Menguraikan sandi/kode dalam pesan-

pesan matematika adalah menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu 

permasalahan matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Seperti 

kemampuan: membuat konjektur prediksi atas hubungan antar konsep dalam 

matematika; menyampaikan ide/relasi matematika dengan gambar, grafik, maupun 

aljabar; dan menyelesaikan persoalan secara runtut. 

2.1.2 Self-efficacy 

Istilah self-efficacy pertama kali diciptakan oleh Albert Bandura pada 

tahun 1977. Teori self-efficacy dianggap salah satu pendekatan dari penerapan teori 

belajar sosial atau teori kognitif sosial (Yoenanto, 2010). Keyakinan siswa terhadap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu tugas diistilahkan dengan 

self-efficacy (Wiratha dan Ketut, 2012). Self-efficacy bukan berarti ‘seseorang 



17 
 

 

percaya dengan apa yang akan dilakukannya’ tetapi lebih kepada ‘seseorang 

percaya dengan apa yang mampu dilakukannya’ (Sukoco dan Mahmudi, 2016). 

Bandura sebagaimana dikutip oleh Muklis dan Sanhadi (2016) mengungkapkan 

bahwa self-efficacy didefinisikan sebagai pertimbangan seseorang tentang 

kemampuan dirinya untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan atau 

ditentukan, yang akan mempengaruhi tindakan selanjutnya dimana ia berusaha 

menilai tingkat, keumuman, dan kekuatan dari seluruh kegiatan dan konteks. 

Menurut teori dan penelitian dari Bandura sebagaimana dikutip oleh 

Schawarzer (dalam Yoenanto, 2010) self-efficacy membuat suatu perbedaan 

bagaimana individu : 1) merasa (feel), 2) berfikir (think) dan 3) bertindak (act). 

Menurut Bandura, sebagaimana dikutip oleh Sukoco dan Mahmudi (2016), 

mengungkapkan bahwa keyakinan seseorang akan efficacy-nya dapat 

dikembangkan dari empat sumber utama, yaitu pengalaman kinerja (enactive 

mastery experiences/performance experience), pengalaman orang lain (vicarious 

experience), pendekatan verbal atau pendekatan sosial (verbal persuasion/social 

persuasion), dan bentuk psikologis dan afektif (physiological and affective states).  

Sumber paling penting dalam membangun rasa efficacy seseorang adalah 

enactive mastery experience. Kegagalan atau keberhasilan seseorang di masa lalu 

dapat memberikan bukti paling autentik apakah dirinya mampu mempersiapkan apa 

saja yang diperlukannya untuk meraih sukses di masa depan.  

Sumber pembangun rasa efficacy selanjutnya adalah pengalaman orang 

lain (vicarious experience). Pengalaman autentik bukan satu-satunya cara untuk 

menilai kemampuan seseorang. Pengalaman orang lain dapat dijadikan pembanding 
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seberapa berhasil pencapaian yang telah dilakukannya selama ini. Dengan 

demikian, rasa efficacy seseorang akan timbul dan berkembang melalui transfer 

kemampuan dan perbandingan dengan pengalaman yang telah diperoleh orang lain. 

Sumber pembangun rasa efficacy yang selanjutnya adalah pendekatan 

verbal atau pendekatan sosial (verbal persuasion/social persuasion). Pendekatan 

tersebut merupakan cara ketiga untuk memperkuat keyakinan seseorang bahwa 

mereka memiliki apa yang diperlukan dalam meraih kesuksesan. Menurut Johnston 

sebagaimana dikutip oleh Arends dan Kilcher (dalam Sukoco dan Mahmudi, 2016)  

penggunaan bahasa yang baik dapat memaksimalkan self-efficacy siswa. Komentar 

atau masukan yang positif dari lingkungan terhadap kemampuan seseorang akan 

memperkuat efficacynya. Akan tetapi, komentar atau masukan yang negatif dapat 

berakibat buruk karena jika dilakukan berkelanjutan akan menghilangkan rasa 

efficacy dan kepercayaan diri seseorang.  

Sumber pembangun rasa efficacy yang terakhir adalah bentuk psikologis 

dan afektif (physiological and affective states). Dalam menilai kemampuannya, 

seseorang juga mengandalkan sebagian informasi somatis yang disampaikan dalam 

bentuk-bentuk psikologis dan emosional. Seseorang menafsirkan reaksi stress dan 

ketegangan sebagai tanda mereka telah melakukan kinerja yang buruk. Suasana hati 

juga mempengaruhi penilaian seseorang tentang efficacy yang dimilikinya.  

Self-efficacy pada siswa adalah penilaian atas kemampuan diri siswa 

dalam mengatur dan melaksanakan berbagai macam tugas-tugas akademik yang 

diberikan oleh guru (Putri dan Santosa, 2015). Self-efficacy dipengaruhi oleh 

aktivitas belajar sehari-hari, sekaligus mempengaruhi aktivitas belajar selanjutnya. 
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Self-efficacy mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan dan 

besarnya usaha ketika menemui kesulitan dan hambatan (Putri dan Santosa, 2015). 

Makin besar self-efficacy seseorang, makin besar upaya, ketekunan, dan 

fleksibilitasnya (Muklis dan Sanhadi, 2016). Borkowski sebagaimana dikutip oleh 

Muklis dan Sanhadi (2016) mengungkapkan bahwa siswa dengan self-efficacy 

tinggi memiliki kualitas strategi belajar yang lebih baik. Pearl sebagaimana dikutip 

oleh Muklis dan Sanhadi (2016) mengungkapkan bahwa siswa dengan self-efficacy 

tinggi memiliki monitoring diri yang lebih terhadap hasil belajar mereka daripada 

siswa yang memiliki self-efficacy rendah. Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi 

akan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi dan mampu menghasilkan hal-

hal positif dalam hidupnya (Sukoco dan Mahmudi, 2016). Perbedaan individu 

dengan self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah menurut Bandura sebagaimana 

dikutip oleh Anwar (2009) adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Individu dengan Self-Efficacy Tinggi dan Self-Efficacy 

Rendah 

Self-efficacy Tinggi Self-efficacy Rendah 

Dapat menangani secara efektif situasi 

yang mereka hadapi. 

Yakin terhadap kesuksesan dalam 

mengatasi rintangan. 

Ancaman dipandang sebagai suatu 

tantangan yang tidak perlu dihindari. 

Gigih dalam berusaha. 

 

Percaya pada kemampuan diri yang 

dimiliki. 

Hanya sedikit menampakkan keragu-

raguan. 

Suka mencari situasi baru. 

Lamban dalam membenahi atau 

mendapatkan kembali self-efficacy. 

Tidak yakin dapat menghadapi 

rintangan. 

Ancaman dipandang sesuatu yang 

harus dihindari. 

Mengurangi usaha dan cepat 

menyerah. 

Ragu pada kemampuan diri yang 

dimiliki. 

Aspirsi dan komitmen pada tugas 

lemah. 

Tidak suka mencari situasi baru. 
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Self-efficacy dalam matematika adalah keyakinan siswa atau individu 

terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan belajar 

matematika untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara memprediksi 

seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut yang termuat 

dalam dimensi Magnitude, Level, dan Strenght (Putri dan Santosa, 2015). Menurut 

Bandura sebagaimana dikutip oleh Lunenburg (dalam Putri dan Santosa, 2015) 

menyatakan bahwa self-efficacy mencakup tiga dimensi, yaitu:  

a) Magnitude 

Yaitu siswa menilai keyakinan dan kemampuan dirinya sendiri dalam 

mengatasi berbagai kesulitan dalam penyelesaian tugas. Dalam dimensi Magnitude 

ini, siswa dihadapkan pada variasi permasalahan matematika dengan tingkat 

kesulitan yang berbeda-beda. Individu yang memiliki tingka Self-efficacy yang 

tinggi memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengerjakan tugas-tugas yang sulit 

sedangkan individu yang memiliki Self-efficacy rendah memiliki keyakinan bahwa 

dirinya hanya mampu mengerjakan tugas yang mudah. 

b) Generality (generalisasi)  

Artinya individu menilai keyakinan diri sendiri pada berbagai kegiatan 

tertentu. Generalisasi memiliki perbedaan dimensi yang bervariasi meliputi: derajat 

kesamaan akivitas; modal kemampuan yang ditunjukkan melalui tingkah laku, 

kognitif, dan afektif; menggambarkan situasi secara nyata; menunjukkan 

karakteristik perilaku individu. Pada konteks generality ini, merupakan perasaan 

siswa terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan berbagai macam 

situasi tugas atau konteks tugas yang berbeda-beda dari guru 
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c) Strength (kekuatan/ketahanan) 

Dimensi ini merupakan ketahanan dan keuletan individu/siswa dalam 

pemenuhan tugasnya. Siswa yang memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat 

terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas akan terus bertahan 

dalam usahannya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. 

Indikator self-efficacy yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

dimensi self-efficacy yang dikemukakan oleh Bandura yaitu (1) siswa memiliki 

keyakinan atas kemampuannya dapat melaksanakan tugas atau permasalahan dalam 

berbagai tingkat kesulitan, (2) siswa memiliki keyakinan atas kemampuannya dapat 

menyelesaikan tugas atau permasalahan di berbagai situasi, (3) siswa memiliki 

keyakinan atas kemampuannya dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan. 

2.1.3 Pembelajaran ARIAS 

Pembelajaran ARIAS merupakan suatu model pembelajaran yang 

dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh John M. 

Keller. Model ARCS mengandung 4 komponen, yaitu Attention, Relevance, 

Confidance, Satisfaction. Model pembelajaran ARCS ini dikenal secara luas 

sebagai Keller’s ARCS Model of Motivation (Sangila et al., 2017). Model 

pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value 

theory) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan 

dicapai dan harapan (expectancy) agar berhasil mencapai tujuan itu.  

Bohlin sebagaimana dikutip oleh Agunaisy et al (2016), mengungkapkan 

bahwa empat model pembelajaran ARCS menarik karena dikembangkan atas dasar 
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teori-teori belajar dan pengalaman nyata para instruktur. Namun, dalam model 

pembelajaran ARCS ini tidak ada evaluasi (assesment), padahal evaluasi 

merupakan komponen yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model 

pembelajaran ARCS dengan menambahkan komponen assessmet pada 

komponennya. Selain modifikasi dengan menambahkan komponen assesment. 

Modifikasi juga dilakukan pada penggantian nama confidence menjadi assurance, 

dan attention menjadi interest.  

Penggantian nama confidence (percaya diri) menjadi assurance 

dikarenakan kata assurance memiliki arti yang sama dengan kata self-confidence. 

Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya percaya 

bahwa siswa akan mampu dan berhasil, melainkan juga sangat penting 

menanamkan rasa percaya diri siswa bahwa mereka merasa mampu dan dapat 

berhasil. Jika kita perhatikan, kata assurance dapat diintegrasikan dengan self-

efficacy. Penggantian nama yang berikutnya adalah kata attention yang diganti 

dengan kata interest. Hal ini dikarenakan pada kata interest (minat) sudah 

terkandung pengertian attention (perhatian). Dengan demikian interest tidak hanya 

sekedar menarik minat siswa pada awal kegiatan melainkan tetap memelihara minat 

tersebut selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Menurut Sopah, sebagaimana dikutip oleh Sangila et al (2017), 

mengungkapkan bahwa untuk memperoleh akronim yang lebih baik dan lebih 

bermakna maka urutannyapun dimodifikasi menjadi assurance, relevance, interest, 
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assessment dan satisfaction. Oleh karena itu, hasil modifikasi dari model 

pembelajaran ARCS ini bernama ARIAS.  

2.1.3.1 Model ARIAS pada Pembelajaran Matematika 

Menurut Joyce dan Weil (1986) sebagaimana dikutip oleh Rampengan 

(1991) dalam Rahayu et al (2014) menyatakan bahwa model ARIAS bertolak dari 

teori kognitif dan teori konstruktivis yang menekankan pada pembelajaran konsep 

sebagai suatu pemprosesan informasi aktif, berakhir dalam eksplorasi dan 

penemuan(inkuiri) (Joyce dan Weil, 1986; Rampengan, 1991). Model pembelajaran 

ARIAS berisi lima komponen yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran (Agunaisy et al., 2017). Langkah-langkah dalam 

model pembelajaran ARIAS yaitu sebagai berikut : 

1) Assurance (Percaya) 

Komponen ini memiliki hubungan dengan sikap percaya, yakni akan 

berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil. Menurut Bandura, 

sebagaimana dikutip oleh Lestari et al (2017) menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki sikap percaya diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimanapun 

kemampuan yang ia miliki. Sikap di mana seseorang merasa yakin, percaya dapat 

berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi mereka bertingkah laku untuk 

mencapai keberhasilan tersebut. Sikap ini mempengaruhi kinerja aktual seseorang, 

sehingga perbedaan dalam sikap ini menimbulkan perbedaan dalam kinerja. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap percaya 

diri adalah sebagai berikut: 
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a) Membantu peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan diri serta 

menanamkan pada peserta didik gambaran diri positif terhadap diri sendiri. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menampilkan video ataupun gambar seseorang yang 

telah berhasil, dengan adanya ini, maka peserta didik akan bisa menanamkan 

gambaran positif terhadap diri sendiri. 

b) Menggunakan suatu patokan atau standar yang memungkinkan peserta didik 

dapat mencapai keberhasilan (misalnya dengan mengatakan bahwa kamu tentu 

dapat menjawab pertanyaan di bawah ini tanpa melihat buku). 

c) Memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan atau sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. Misalnya memberi tugas kepada peserta 

didik dimulai dari yang mudah berangsur sampai ke tugas yang sukar. 

d) Memberi kesempatan kepada peserta didik secara mandiri dalam belajar dan 

melatih suatu keterampilan. 

2) Relevance (Relevansi) 

Relevance berhubungan dengan kehidupan peserta didik baik berupa 

pengalaman sekarang atau yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau 

yang akan datang. Relevansi membuat siswa merasa kegiatan pembelajaran yang 

mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka. Siswa 

akan terdorong mempelajari sesuatu apabila yang akan dipelajarinya ada 

relevansinya dengan kehidupan siswa dan memiliki tujuan yang jelas (Panjaitan, 

2017). 

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan komponen 

relevansi ini adalah sebagai berikut: 
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a) Mengemukakan tujuan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang jelas akan 

memberikan harapan yang jelas (kongkrit) pada peserta didik dan mendorong 

mereka untuk mencapai tujuan tersebut. 

b) Mengemukakan manfaat pelajaran bagi kehidupan peserta didik baik untuk 

masa sekarang dan atau untuk berbagai aktivitas di masa mendatang. 

c) Menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang ada hubungannya 

dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki peserta didik. Bahasa 

yang jelas yaitu bahasa yang dimengerti oleh peserta didik. Pengalaman nyata 

atau pengalaman yang langsung dialami peserta didik dan dapat 

menjembataninya ke hal-hal baru. 

3) Interest (Minat/perhatian) 

Interest berhubungan dengan minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh 

(Panjaitan, 2017). Menurut Slameto, sebagaimana dikutip oleh Panjaitan (2017) 

minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat. Menurut Keller, sebagaimana dikutip oleh Aminah (2016:26), 

menyatakan bahwa pada kegiatan belajar minat harus dibangkitkan dan dipelihara 

selama kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung. Menurut Woodruff 

sebagaimana dikutip oleh Rahman (dalam Lestarsi et al., 2017) menyatakan bahwa 

sesungguhnya belajar tidak terjadi tanpa ada minat. 

Menurut Keller sebagaimana dikutip oleh Rahayu et al (2014) 

menyatakan strategi yang digunakan untuk menarik minat siswa adalah (1) 
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ketidaksamaan konflik, (2) konkret yakni memberikan contoh dan menunjukkan 

hubungan antara satu konsep dengan konsep lain, (3) variasi pembelajaran, (4) 

humor, (5) inkuiri, dan (6) partisipasi.  

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat peserta didik 

dalam belajar adalah sebagai berikut: 

a) Menggunakan cerita, analogi, sesuatu yang baru, dan menampilkan sesuatu 

yang aneh yang berbeda dari biasanya dalam pembelajaran. 

b) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran, misalnya para peserta didik diajak berdiskusi untuk 

memilih topik yang akan dibicarakan, mengajukan pertanyaan atau 

mengemukakan masalah yang perlu dipecahkan. 

c) Mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya variasi dari serius 

ke humor, dari cepat ke lambat, dari suara keras ke suara yang sedang, dan 

mengubah gaya mengajar. 

d) Mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran seperti 

demonstrasi dan simulasi. 

4) Assesment (Evaluasi) 

Menurut Hamalik sebagaimana dikutip oleh Panjaitan (2017) menyatakan 

bahwa assesment adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur 

prestasi belajar (achievement) siswa sebagai hasil dari suatu program intruksional. 

Bagi guru, assessment merupakan alat untuk mengetahui apakah yang telah 

diajarkan sudah dipahami oleh peserta didik; untuk memonitor kemajuan peserta 

didik sebagai individu maupun sebagai kelompok; untuk merekam apa yang telah 
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peserta didik capai, dan untuk membantu peserta didik dalam belajar. Bagi peserta 

didik, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi 

berprestasi.  

Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai dan apakah peserta didik telah 

memiliki kemampuan seperti yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran. 

Assesment adalah istilah yang luas yang mencakup tes (pengujian). Tes adalah 

bentuk khusus dari assessment. Tes adalah salah satu bentuk Assesment, dengan 

kata lain, semua tes merupakan assessment, namun tidak semua assessment berupa 

tes. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi antara 

lain yaitu mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja peserta 

didik, memberikan evaluasi yang obyektif dan adil serta segera menginformasikan 

hasil evaluasi kepada peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik 

mengadakan evaluasi terhadap diri sendiri, memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengadakan evaluasi terhadap teman. 

5) Satisfaction (Kepuasan) 

Satisfaction merupakan segala hal yang berhubungan dengan rasa bangga 

dan puas atas hasil yang dicapai. Menurut Sagala, sebagaimana dikutip oleh 

Aminah (2016) menyatakan bahwa keberhasilan dan kebanggaan akan menjadi 

penguat bagi siswa untuk mencapai keberhasilan berikutnya. 
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Dalam teori belajar satisfaction adalah reinforcement (penguatan). Siswa 

yang telah mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa bangga atau puas atas 

keberhasilan tersebut. Keberhasilan dan kebanggaan itu menjadi penguat bagi siswa 

tersebut untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Jadi reinforcement (penguatan) 

yang dapat memberikan rasa bangga dan puas pada siswa, sangatlah penting dan 

perlu dalam kegiatan pembelajaran (Rahman, 2014). 

Menurut Djamarah sebagaimana dikutip oleh Panjaitan (2017:332) 

menyatakan bahwa penguatan (reinforcement), penghargaan yang pantas baik 

secara verbal antara lain kata-kata: ‘bagus’, ‘baik’, ‘betul’, ‘tepat’, dan sebagainya 

atau berupa kalimat: “hasil pekerjaanmu bagus/ baik sekali” maupun non-verbal 

(semua gerakan tubuh: senyuman, anggukan, tepuk tangan, acungan jempol, dan 

sebagainya) kepada siswa yang telah menampilkan keberhasilannya. 

2.1.4 Etnomatematika 

2.1.4.1 Pengertian Etnomatematika 

Etnomatematika adalah studi tentang hubungan antara matematika dan 

budaya yang merupakan dinamika kompleks dan beraneka ragam, yang 

menggambarkan penggunaan yang dipengaruhi budaya matematika melalui 

aplikasinya (Barta dan Shockey, 2006). Etnomatematika merupakan matematika 

yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu (Yusuf et al., 2010). 

Etnomatematika merupakan representasi kompleks dan dinamis yang 

menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya. 

(Hartoyo, 2012). Etnomatematika yaitu pembelajaran matematika dengan 

mengaitkan suatu materi yang dipelajari dengan budaya lokal sehingga peserta 
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didik lebih mudah memahami suatu materi karena berhubungan langsung dengan 

budayanya sendiri (Ulya dan Rahayu, 2018).  

Etnomatematika adalah bidang penyelidikan yang mempelajari ide-ide 

matematika dalam konteks kebudayaan-sejarah mereka (Apriyani, 2017). Budaya 

yang dimaksud disini mengacu pada kumpulan norma atau aturan umum yang 

berlaku di masyarakat, kepercayaan, dan nilai yang diakui pada kelompok 

masyarakat yang berada pada suku atau kelompok bangsa yang sama. Asal-usul 

gagasan etnomathematical tergantung pada praktek-praktek kognitif dari kelompok 

yang berbeda budaya, dan ide-ide mempertahankan, berkembang, atau menghilang 

sesuai dengan dinamika kelompok dan hubungannya dengan kelompok budaya 

lainnya (Powell dan Frankenstein, 1997). 

Etnomatematika bisa didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang 

dilakukan oleh suatu kelompok tertentu dalam melakukan aktivitas matematika. 

(Rachmawati, 2012). Aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya 

terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari 

ke dalam matematika atau sebaliknya, meliputi aktivitas mengelompokkan, 

berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, membuat pola, membilang, 

menentukan lokasi, bermain, menjelaskan, dan sebagainya. Bentuk dari 

etnomatematika berupa hasil dari aktivitas matematika yang dimiliki atau 

berkembang pada kelompok itu sendiri, meliputi konsep matematika pada 

peniggalan budaya berupa candi dan prasasti, peralatan tradisional, permainan 

tradisional, dan berbagai macam hasil aktivitas.  
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D’Ambrosio (1985) mendifinisikan konsep etno yang luas, untuk 

memasukkan semua kelompok yang dapat diidentifikasi secara budaya dengan 

jargon, kode, simbol, mitos, dan bahkan cara-cara spesifik untuk berargumentasi 

dan menyimpulkan yang berasal dari konsep budaya sebagai hasil dari hierarkisasi 

perilaku, dari perilaku individu melalui perilaku sosial hingga perilaku budaya.  

Menurut d'Ambrosio (1985), secara etimologis, ethnomathematics dengan 

awalan ethno mengacu pada konteks sosiokultural dan mencakup bahasa, jargon, 

dan kode perilaku, mitos, dan simbol. Derivasi mathema berarti menjelaskan, 

mengetahui, memahami, dan melakukan aktivitas seperti mengotak-atik, 

mengukur, mengklasifikasi, memesan, menyimpulkan, dan memodelkan. Tics 

berasal dari techné dan memiliki akar yang sama dengan seni dan teknik. Dalam 

hal ini, etno berhubungan dengan anggota kelompok budaya yang berbeda yang 

mengidentifikasi diri mereka dengan tradisi budaya, kode, simbol, mitos, dan cara 

penalaran dan kesimpulan spesifik mereka. 

Menurut definisi pertama oleh d'Ambrosio (1985), etnomatematika adalah 

"matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang dapat 

diidentifikasi seperti masyarakat suku nasional, kelompok buruh, anak-anak kurung 

usia tertentu dan kelas profesional". Jadi matematika yang dipraktekkan ini dari 

kelompok budaya dapat berbeda dari bentuknya yang terkenal dan dikenal, yang 

didefinisikan oleh etnomatematikawan sebagai matematika Eurosentris (Powell 

dan Frankenstein, 1997). 

D'Ambrosio (1985) menyatakan bahwa semua orang telah 

mengembangkan cara unik untuk mengetahui matematika yang seringkali 
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digabungkan ke dalam sistem budaya karena beragam orang berinteraksi, 

berimigrasi, dan menciptakan konteks baru. Hal ini paling jelas dengan cara yang 

dilakukan oleh beragam kelompok, mengukur, menggunakan angka, 

menggabungkan bentuk geometris dan hubungan, mengukur, dan 

mengklasifikasikan objek. Akibatnya, pemikiran matematis dipengaruhi oleh 

lingkungan manusia yang luas, yang meliputi bahasa, agama, moral, ekonomi, 

sosial, dan aktivitas politik.  

Menurut Gerdes (1996), etnomatematika adalah matematika yang 

diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh/petani, anak-anak dari 

masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Ini berarti 

etnomatematika bukan sekedar bicara tentang etnis atau suku. Etnomatematika 

dapat diringkas sebagai matematika yang dipraktekkan oleh anggota kelompok 

budaya yang berbagi pengalaman dan praktik serupa dengan matematika yang 

dapat berbentuk unik (Cimen, 2014). 

2.1.4.2 Sejarah Etnomatematika 

Etnomatematika yang diterapkan dalam pendidikan berasal dari Brasil, 

namun akhirnya menjadi praktik umum di seluruh dunia. Etnomatematika 

diperkenalkan oleh d'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977. 

Ubiratan d’Ambrosio yang sejak tahun 1977 telah menjadi pemrakarsa gagasan 

untuk memanfaatkan unsur sosial budaya ke dalam pembelajaran matematika. Ia 

mengistilahkan matematika yang dipratekkan oleh kelompok budaya seperti 

kelompok perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia 

tertentu, atau masyarakat adat sebagai etnomatematika.  
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D’Ambrosio (1985) memperkenalkan istilah etnomatematika untuk 

menyebutkan suatu matematika yang berbeda dengan matematika sekolah. Gagasan 

d’Ambrosio tersebut menjelaskan bahwa munculnya etnomatematika merupakan 

akibat dari aktivitas matematika yang dipengaruh oleh kegiatan lingkungan 

masyarakat karena adanya pengaruh budaya. Dengan kata lain, keberadaan 

matematika sebagai suatu ilmu tidak serta merta terjadi hanya di dalam kelas 

pembelajaran, melainkan dapat berlangsung di luar kelas pembelajar. 

Etnomatematika muncul sebagai kategori konseptual baru dari wacana 

tentang interaksi antara matematika, pendidikan, budaya, dan politik (Powell & 

Frankenstein, 1997). Etnomatematika membentuk persimpangan antara antropologi 

budaya dan matematika institusional dan memanfaatkan pemodelan matematika 

untuk memecahkan masalah dunia nyata, dan menerjemahkannya ke dalam sistem 

bahasa matematika modern (Orey & Rosa, 2007). 

Tiga penulis yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan 

etnomatematika adalah Ubiratan D'Ambrosio di Brasil, Paulus Gerdes di 

Mozambik, dan Marcia Ascher di Amerika (Barton, 1996). Alan Bishop sering 

dikaitkan dengan bidang ini, namun dia tidak menulis tentang etnomathematics 

secara langsung. Karyanya berkonsentrasi pada sifat budaya matematika itu sendiri, 

dan baru-baru ini, tentang bagaimana konflik budaya muncul dalam matematika 

dan pendidikan matematika. 

2.1.4.3 Perkembangan Etnomatematika 

D'Ambrosio (2001) menjelaskan bahwa tujuan dari etnomatematika 

adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika 
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dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang 

dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan mempertimbangkan 

modus yang berbeda dimana budaya yang berbeda merundingkan praktik 

matematika mereka (cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang 

bangunan atau alat, bermain dan lainnya).  

Menurut Bishop (1994) terdapat 6 karakteristik aktivitas matematika 

dalam kajian etnomatematika yaitu menghitung, menemukan, mengukur, bermain, 

merancang, dan menjelaskan. Kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan 

eksistensi manusia, baik praktis (misalnya, navigasi, mencari makanan), sosial 

(misalnya, struktur kekerabatan), atau transenden kebutuhan praktis (misalnya, 

estetika, ramalan). 

D'Ambrosio (1985) menyatakan bahwa tujuan dari adanya 

etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam 

melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika 

akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan 

mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang berbeda 

merundingkan praktek matematika mereka (cara mengelompokkan, berhitung, 

mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain dan lainnya). Etnomatematika 

sebagai jalur studi dan penelitian pendidikan matematika yang menyelidiki akar 

gagasan dan praktik matematika, dimulai dari bagaimana individu berperilaku 

dalam kelompok budaya yang berbeda.  
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2.1.4.4 Etnomatematika dalam Pendidikan 

Tujuan utama etnomatematika adalah membangun sebuah peradaban 

yang bebas dari ketekunan, arogansi, intoleransi, diskriminasi, ketidaksetaraan, 

kefanatikan, dan kebencian terhadap orang lain (Rosa, 2017). Menurut d'Ambrosio 

(2001), kurikulum berbasis etnomatematika adalah yang berpusat pada siswa, anti-

rasis, anti-seksis, dan didasarkan pada penggabungan ide-ide dan aktivitas 

matematika yang menggemakan keragaman budaya, khususnya, mereka yang 

mengalami penindasan atau pengecualian dari masyarakat mainstream. 

Menurut d'Ambrosio (2001) pengajaran matematika bagi setiap orang 

seharusnya disesuaikan dengan budayanya. Untuk itu diperlukan suatu jembatan 

yang menghubungkan antara matematika di luar sekolah dengan matematika di 

dalam sekolah. Pada dasarnya peserta didik, telah memiliki pengetahuan awal 

(konsep awal) yang diperoleh dari lingkungan sosial budayanya. Hanya saja 

pengetahuan tersebut masih perlu digali, dibangun dan dikembangkan selama 

proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang lebih 

aktual. Sedangkan memahami konsep awal peserta didik merupakan kegiatan yang 

tidak mudah, karena konsep awal peserta didik bersifat individual. Namun, jika 

guru tidak memperhatikan konsep awal tersebut akan berakibat munculnya 

kesulitan belajar.  

Guru dapat memotivasi siswa agar lebih tertarik mempelajari matematika 

dengan mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan contoh konkret model 

matematika materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian besar siswa 

yang telah memiliki pengetahuan awal tentang contoh tersebut, hal ini akan menjadi 
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konsep awal mereka untuk mempelajari materi. Etnomatematika membantu 

pendidik dan siswa untuk memahami matematika dalam konteks gagasan, prosedur, 

dan praktik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari (D'Ambrosio:2006).  

2.1.5 Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Menurut Siahaan et al. (2010) tahapan kegiatan pembelajaran ARIAS 

secara umum adalah sebagai berikut :  

1) Assurance 

➢ Menanamkan pada siswa gambaran diri positif terhadap diri sendiri. 

➢ Membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri (menumbuhkan 

rasa percaya diri). 

2) Relevance 

➢ Memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai. 

➢ Mengemukakan tujuan atau manfaat pelajaran bagi kehidupan dan 

aktivitas siswa baik untuk masa sekarang maupun mendatang. 

3) Interest 

Memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran dan mengadakan variasi dalam pembelajaran. 

4) Assasment 

Mengukur pemahaman siswa melalui beberapa pertanyaan tertulis. 

5) Satisfaction 

Memberikan pujian kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi. 

Penerapan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatemtika dalam penelitian 

dijelaskan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Tahap Kegiatan 

1) Assurance a. Peserta didik memperhatikan tayangan berupa 

contoh budaya Banyumas melalui penayangan 

gambar ataupun video untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang budaya-budaya  yang 

berkembang di lingkungan nyata siswa. 

b. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

bertanya terkait budaya yang ditayangkan. 

c. Peserta didik memperhatikan dan menyimak 

motivasi yang diberikan guru untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

2) Relevance a. Peserta didik diberikan contoh operasi himpunan 

dalam konteks kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas. 

b. Peserta didik mengamati contoh tersebut secara 

individu. (Mengamati) 

c. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

menanyakan apa yang dipikirkan mengenai 

contoh tersebut dengan rasa percaya diri. 

(Menanya) 

d. Peserta didik memperhatikan manfaat 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang 

disampaikan oleh guru. 

3) Interest a. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, 

untuk tiap kelompok terdiri atas 3-4 orang.  

b. Peserta didik dibagikan LKS yang berhubungan 

dengan materi operasi himpunan yang berisi 

permasalahan dan langkah-langkah pemecahan 

serta meminta peserta didik bekerjasama untuk 

menyelesaikan masalah. 

c. Peserta didik  mengumpulkan informasi  pada 

permasalahan   yang terdapat di LKS dan 

menuliskan fakta-fakta yang ada berkaitan 

dengan materi operasi himpunan. 

(Mengumpulkan Informasi) 

d. Peserta didik diberikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai materi operasi 

himpunan berkaitan dengan budaya Banyumas 

dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok dengan bantuan guru. (Menalar) 

e. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(Mengomunikasikan) 
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f. Peserta didik diberikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai materi operasi 

himpunan berkaitan dengan budaya Banyumas 

dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok tanpa bantuan guru (Mencoba) 

g. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(Mengomunikasikan) 

h. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua 

peserta didik pada pemecahan permasalahan 

operasi himpunan. (Menyimpulkan) 

i. Peserta didik diberikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai operasi 

himpunan yang berkaitan dengan budaya 

Banyumas dan diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan secara individu. 

j. Peserta didik diberikan kesempatan individu 

untuk mengajukan diri mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

k. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada guru apabila menemui kesulitan. 

4) Assesment Peserta didik diberikan soal tes komunikasi 

matematis terkait materi operasi himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas. 

5) Satisfaction Peserta didik diberikan penguatan dalam bentuk 

penghargaan individu maupun kelompok, baik 

secara verbal maupun non-verbal. 

2.2 Materi Penelitian 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Operasi 

Himpunan. Materi ini merupakan materi yang diajarkan pada kelas VII semester 1. 

Materi operasi himpunan ini termuat dalam KD 3.4 dan 4.4. Kompetensi Dasar 3.4 

Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, 

komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan 

masalah kontekstual. Sedangkan Kompetensi Dasar 4.4 yaitu menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, 

himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan 

operasi biner pada himpunan. 
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2.3 Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian yang dilakukan Sefiany, Masrukan, dan Zaenuri (2016) pada 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di SMP N 13 Magelang 

pada pembelajaran matematika dengan Knisley berdasarkan self-efficacy yang 

didapat kesimpulan bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi memenuhi empat 

aspek kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan tata bahasa, 

kemampuan memenuhi wacana, kemampuan sosiolingustik, dan kemampuan 

strategis. Sedangkan, siswa dengan self-efficacy rendah hanya memenuhi tiga 

aspek kemampuan komunikasi matematis selain kemampuan memahami 

wacana. 

2) Hasil penelitian yang dilakukan Rahayu, Waluyo, dan Sugiman (2014) pada 

“Keefektifan Model ARIAS Berbantuan Kartu Masalah untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa” yang menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model ARIAS berbantuan 

kartu masalah efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3) Hasil penelitian Asikin dan Junaedi (2013) yang berjudul “Kemampuan 

Komunikasi Matematika SMP dalam Setting Pembelajaran RME (Realistic 

Mathematics Education)” menunjukkan bahwa skoring komunikasi matematika 

pada pembelajaran RME pada siswa SMP umumnya rendah, namun ditemukan 

fakta yakni siswa cukup terbuka untuk mengkomunikasikan hasil pemikirannya 

secara tertulis. 
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4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nia Fitriyanti (2019) dengan judul 

“Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Intelegence Quotient 

pada Model Pembelajaran ARIAS” menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas IX dengan model pembelajaran ARIAS 

dapat mencapai ketuntasan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa siswa 

dengan tingkat IQ dan kemampuan komunikasi matematis yang berbeda dapat 

mengalami perkembangan kemampuan komunikasi matematis yang berbeda 

pula. 

5) Hasil penelitian yang dilakukan Neneng Aminah (2016) yang berjudul 

“Kepraktisan Model Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction 

(Arias) pada Pembelajaran Matematika” menunjukkan bahwa model dengan 

performance assessment berbantuan alat peraga pada materi dimensi tiga telah 

menunjukan kepraktisan, yang ditunjukan oleh 79% respon positif dari guru, 

dan 87% respon positif dari siswa, serta nilai rata-rata 3,42 guru mengelola kelas 

dengan interprestasi baik. 

6) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Nursalam dan Mardhiah (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Arias (Assurance, Relevance, 

Interest, Assesment, Satisfaction) terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta 

Didik Kelas VII SMPN 1 Sungguminasa Kab. Gowa” menunjukkan bahwa 

peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran ARIAS menunjukkan 

rata-rata hasil belajar peserta didik berada pada kategori tinggi dan rata-rata 

hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 
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ARIAS lebih tinggi dibandingkan dengaan model pembelajaran konvensional 

pada kelas VII SMPN 1 Sungguminasa Kab. Gowa. 

7) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muklis dan Sanhadi (2016) dengan judul 

“Kontribusi Self-Efficacy dan Kemampuan Komunikasi Matematik terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis secara parsial terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VI SD Islam Diponegoro Surakarta 

tahun pembelajaran 2015/2016. 

8) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhrani, Hardi Suyitno, dan Khumaedi 

(2017) dengan judul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan SelfEfficacy Siswa pada Model Pembelajaran Mea” menunjukkan 

bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi dapat menggunakan semua indicator 

komunikasi matematis dengan maksimal. Sedangkan siswa dengan self-efficacy 

sedang dan rendah belum bisa mengungkapkan ide-ide matematis secara 

maksimal. 

9) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Henny Nurdiana, Emi Pujiastuti, Sugiman 

(2018) dengan judul “Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Self-

Efficacy Menggunakan Model Discovery Learning Terintegrasi Pemberian 

Motivasi” menunjukkan bahwa peserta didik dengan self-efficacy rendah 

kurang baik dalam pencapaian indikator komunikasi matematis, peserta didik 

dengan self-efficacy sedang cukup baik dalam pencapaian indikator komunikasi 

matematis, dan peserta didik dengan self-efficacy tinggi baik dalam pencapaian 

indikator komunikasi matematis. 
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10) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Chalim, et al (2018) 

dengan judul “Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMK Ditinjau dari 

Self-Efficacy pada Setting Pembelajaran Project Based Learning Terintegrasi 

STEM” menunjukkan bahwa siswa pada self-efficacy kelompok atas mencapai 

keenam indikator kemampuan komunikasi matematis dengan sangat baik, siswa 

pada self-efficacy kelompok tengah mencapai keenam indikator kemampuan 

komunikasi matematis tetapi lebih lemah daripada siswa pada self-efficacy 

kelompok atas, dan siswa pada self-efficacy kelompok bawah mencapai 

keempat indikator. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika berdasarkan Permendikbud 

Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP adalah mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. Dari tujuan pembelajaran matematika tersebut dapat dilihat bahwa 

kemampuan komunikasi matematis sangat penting peranannya bagi guru dan siswa 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan kemampuan komunikasi 

matematis sangat berperan dalam pengiriman dan penerimaan konsep matematika. 

Pengiriman dan penerimaan konsep matematika tersebut sangat erat kaitannya 

dengan pemahaman siswa yang pada akhirnya berkaitan dengan hasil belajar siswa.  

Kemampuan komunikasi matematis juga berperan penting saat siswa 

menyampaikan atau mengemukakan ide matematisnya baik kepada guru maupun 

siswa lainnya. Kemampuan komunikasi matematis yang digunakan saat 

mengemukakan ide matematis dapat berupa lisan maupun tulisan. Siswa dengan 
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kemampuan komunikasi matematis tinggi tentu akan sangat mudah dalam 

menyampaikan ide matematisnya. 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis membuat kemampuan 

komunikasi matematis tersebut harus dimiliki oleh siswa. Dalam upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, diperlukan strategi 

pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan 

adalah penerapan pembelajaran ARIAS. Pembelajaran ARIAS dapat diterapkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar matematika yang aktif, menarik, 

menyenangkan, serta menumbuhkan rasa puas dan bangga atas hasil yang telah 

dicapai. 

 Pembelajaran ARIAS terdiri dari komponen-komponen yang merupakan 

suatu kesatuan. Komponen-komponen pembelajaran ARIAS itu adalah assurance, 

relevance, interest, assessment dan satisfaction. Komponen assurance memiliki 

hubungan dengan sikap percaya, yakni akan berhasil atau yang berhubungan 

dengan harapan untuk berhasil. Komponen relevance berhubungan dengan 

kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang berhubungan dengan 

kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang. Komponen interest berhubungan 

dengan minat siswa atau perhatian siswa. Komponen assesment berhubungan 

dengan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar 

(achievement) siswa sebagai hasil dari suatu program intruksional. Sedangkan 

komponen satisfaction yang merupakan segala hal yang berhubungan dengan rasa 

bangga dan puas atas hasil yang dicapai. 
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Pembelajaran ARIAS memiliki komponen assurance yang berhubungan 

dengan sikap percaya, yakni akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan 

untuk berhasil. Komponen ini erat kaitannya dengan self-efficacy. Keyakinan siswa 

terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu tugas 

diistilahkan dengan self-efficacy (Wiratha dan Ketut, 2012).  

Dimensi strength pada self-efficacy artinya siswa memiliki keyakinan dan 

kemantapan yang kuat terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas 

akan terus bertahan dalam usahannya meskipun banyak mengalami kesulitan dan 

tantangan. Hal ini berkaitan dengan salah satu indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan strategis. Kemampuan strategis yaitu kemampuan 

siswa untuk dapat menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika yang 

artinya menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan persoalan secara runtut. 

Pembelajaran ARIAS memiliki komponen relevance yang berhubungan 

dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang berhubungan 

dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang. Adanya komponen 

relevance ini memungkinkan kegiatan pembelajaran terdapat relevansinya dengan 

kehidupan peserta didik, berusaha menarik dan memelihara minat/perhatian peserta 

didik. Komponen relevance ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran dengan 

nuansa etnomatematika. Melalui etnomatematika kita dapat mengaitkan konsep 

matematika dengan budaya setempat yang dekat dan relevan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Dengan menggunakan etnomatematika maka komponen 
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relevance pada pembelajaran ARIAS tercapai. Lebih jelasnya kerangka berpikir 

penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.1. 

  

  

Gambar 2. 1 Bagan Skema Kerangka Berpikir 

Tes Kemampuan komunikasi 

matematis 

Angket self-efficacy 

Indikator :  

1) Kemampuan tata bahasa 

(grammatical 

competence) 

2) Kemampuan memahami 

wacana (discourse 

competence) 

3) Kemampuan 

sosiolinguistik 

(sociolinguistic 

competence) 

4) Kemampuan strategis 

(strategic competence) 

Self-

efficacy 

tinggi 

Self-

efficacy 

sedang 

Self-

efficacy 

tinggi 

Deskripsi kemampuan komunikasi 

matematis siswa berdasarkan self-

efficacy pada pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

Kemampuan komunikasi 

matematis masih rendah 

Pembelajaran ARIAS 

bernuansa Etnomatematika 

Keefektifan pembelajaran 

ARIAS bernuansa 

etnomatematika 



45 
 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran ARIAS 

bernuansa Etnomatematika mencapai ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 

75%. 

2) Rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran 

ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-rata hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru di sekolah. 

3) Proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih tinggi daripada proporsi 

ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kombinasi atau mixed methods. Mixed methods merupakan metode 

gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2015:404), metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang 

mengkombinasikan antara dua metode kuntitatif dan metode kualitatif untuk 

digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga 

diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. 

Pada penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Ajibarang yang mendapat pembelajaran ARIAS mencapai ketuntasan klasikal dan 

individu atau tidak. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui 

deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Ajibarang berdasarkan self-efficacy. 

Tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif 

yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis. Analisis data kuantitatif 

ini untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengetahui apakah 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VII. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti akan 

mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif berupa kata-kata atau deskripsi 
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mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis berdasarkan self-efficacy. 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu 

mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas VII 

berdasarkan self-efficacy. 

3.2 Latar Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2019 di 

SMP Negeri 1 Ajibarang yang beralamat di Jalan Raya No.2 Ajibarang, Ajibarang 

Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ajibarang tahun 

pelajaran 2019/2020. 

3.4 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih secara 

representatif (Sukestiyarno, 2015:46). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik cluster random sampling. Cluster random sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang mengambil sampel kelompok dalam populasi, tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Faelasofi et al, 2015 :128). Sampel 

dalam penelitian ini 2 kelas, yaitu kelas yang berperan sebagai kelas kontrol dan 

kelas yang berperan sebagai kelas eksperimen. 
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3.5 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan bagian dari 

penelitian kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis berdasarkan self-efficacy siswa. Penentuan subjek penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2015:67). Pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

memilih subjek penelitian dari setiap kelompok self-efficacy tinggi, sedang, dan 

rendah. Pengelompokan siswa tersebut berdasarkan angket self-efficacy siswa. 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016:61). 

3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016:61). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah jenis model pembelajaran (pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika). 

3.6.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:61). Variabel terikat yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan populasi penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ajibarang 

semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. 

2) Menentukan sampel penelitian dan kelas uji coba. 

3) Menyusun perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4) Menyusun instrumen penelitian yaitu angket skala self-efficacy, tes kemampuan 

komunikasi, dan pedoman wawancara. 

5) Validasi instrumen penelitian berupa angket skala self-efficacy, tes kemampuan 

komunikasi matematis, dan pedoman wawancara oleh dosen pembimbing. 

6) Melaksanakan uji coba soal untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal. 

7) Melaksanakan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

8) Melaksanakan tes kemampuan komunikasi matematis dan diikuti pengisisan 

angket skala self-efficacy. 

9) Menentukan subjek penelitian. 

10) Melaksanakan wawancara. 

11) Menganalisis data hasil tes kemampuan komunikasi matematis, angket self-

efficacy, dan wawancara untuk menguji kebenaran hipotesis serta 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan self-

efficacy siswa melalui pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

12) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data selama penelitian. 
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3.8 Metode Pengumpulan Data 

3.8.1 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bentuk 

tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis berupa soal uraian. 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah kelompok eksperimen diberi perlakuan. Alat tes 

yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah alat 

yang sama. Hasil tes digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang akan 

dianalisis dengan menggunakan statistik untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

penelitian. 

Langkah-langkah dalam pelakasanaan tes kemampuan komunikasi 

matematis adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan bentuk soal yang akan digunakan yaitu berupa soal uraian. 

2) Menentukan banyaknya butir soal dan alokasi waktu. 

3) Menyusun kisi-kisi soal sesuai indikator pencapaian kompetensi dasar dan 

indikator kemampuan komunikasi matematis. 

4) Menyusun soal sesuai dengan kisi-kisi. 

5) Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

6) Melakukan validasi oleh dosen pembimbing. 

7) Melakukan uji coba soal. 

3.8.2 Metode Angket 

Angket dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai 

self-efficacy. Angket skala self-efficacy yang digunakan berupa modifikasi dari 
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Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) yang dikembangkan oleh Schwarzer dan 

Jerussalem. Angket skala efficacy hanya diberikan pada kelas eksperimen. Hasil 

angket skala self-efficacy ini akan menggolongkan siswa berdasarkan tingkat self-

efficacy. Penggolongan kategori self-efficacy menurut Azwar ditunjukkan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Kategori Self-efficacy 

Klasifikasi Interval 

Rendah 𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) 

Sedang (𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 ≤ (𝜇 + 1,0𝜎) 

Atas (𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 

 

Keterangan: 

𝑋 = skor subjek 

𝜇 = mean 

𝜎 =simpangan baku 

 

3.8.3 Metode Wawancara 

Menurut Burke & Larry sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015:188) 

wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti 

atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) mengajukan suatu pertanyaan 

kepada yang diwawancarai. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada 

responden dengan pedoman wawancara, menyimak jawaban responden, dan 

merekam jawaban responden. Wawancara dilakukan untuk mengetahui deskripsi 

kemampuan komunikasi matematis siswa setelah menerima pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika serta mengetahui kemampuan komunikasi matematis 

siswa berdasarkan self-efficacy. 



52 
 

 

Menurut Lincoln & Guba sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015:320), 

ada tujuh langkah dalam proses penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. 

1) Menentapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan. 

2) Pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pokok pembicaraan. 

3) Mengawali atau membuka alur wawancara. 

4) Melangsungkan alur wawancara. 

5) Memfokuskan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

6)  Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

(1) instrumen untuk penelitian kuantitatif kemampuan komunikasi matematis, (2) 

instrumen untuk penelitian kualitatif yang berkaitan dengan tes kemampuan 

komunikasi matematis, angket skala self-efficacy, dan pedoman wawancara. 

3.9.1 Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis. Langkah-

langkah penyusunan butir soal pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan bentuk soal yang akan digunakan yaitu soal uraian. 

2) Menentukan banyaknya butir soal dan alokasi waktu. 

3) Menyusun kisi-kisi soal. 

4) Menyusun soal. 

5) Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 
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3.9.2 Instrumen Angket Skala Self-efficacy 

Angket skala self-efficacy ini untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya 

self-efficacy siswa. Angket skala self-efficacy yang digunakan berupa modifikasi 

dari Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) yang dikembangkan oleh Schwarzer 

dan Jerussalem. 

3.9.3 Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi garis besar daftar pertanyaan yang digunakan 

sebagai acuan saat wawancara kepada responden setelah menyelesaikan tes 

kemampuan komunikasi matematis. Wawancara akan dilakukan di luar jam 

kegiatan belajar dan untuk menghindari adanya jawabannya yang terlewat maka 

proses wawancara akan direkam oleh peneliti. 

3.10 Analisis Instrumen Penelitian 

3.10.1 Validitas  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Sebelum digunakan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa, terlebih dahulu dilakukan validitas isi 

terhadap instrumen tes kemampuan komunikasi matematis oleh dosen 

pembimbing. Untuk mengetahui validitas item soal digunakan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛𝛴𝑥𝑦 − (𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√{𝑛𝛴𝑥2 − (𝛴𝑥)2}{𝑛𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi tiap butir 

𝑛 = banyaknya subjek uji coba 

𝛴𝑥 = jumlah skor butir 
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𝛴𝑦 = jumlah skor total 

𝛴𝑥2 = jumlah kuadrat skor butir 

𝛴𝑦2 = jumlah kuadrat skor total 

𝛴𝑥𝑦 = jumlah perkalian skor butir dan skor total 

 

Instrumen dinyatakan valid apabila nilai 𝑟𝑥𝑦 saat dibandingkan dengan 

nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 diperoleh 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan 𝛼 = 5%. 

3.10.2 Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi 

dalam mengukur. Reliabilitas adalah ketepatan suau tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama (Arikunto, 2015:104).  

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

𝛴𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

𝑟11 = koefisien reliabilitas tes 

𝛴𝜎𝑖
2 = jumlah varians skor total 

𝜎𝑖
2 = varians skor total 

n = banyaknya butir soal 

 

Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan 𝑟11 dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang sesuai pada tabel harga product 

moment. Soal tes dinyatakan reliabel apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf 

signifikansi (𝛼) = 5%. 

3.10.3 Daya pembeda soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan redah. Soal disebut 

mempunyai daya pembeda baik jika soal itu dijawab benar oleh sebagian besar 

siswa yang pandai dan dijawab salah oleh sebagian besar orang yang 

berkemampuan rendah. 
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𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Keterangan : 

DP = Daya Pembeda Soal 

�̅�𝐴 = rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐵 = rata-rata kelompok bawah 

Kriteria : 

No Interval DP Kriteria 

1. 𝐷𝑃 < 0,00 tidak baik, sebaiknya dibuang 

2. 0,00 − 0,20 kurang baik 

3. 0,21 − 0,40 cukup 

4. 0,41 − 0,70 baik 

5. 0,71 − 1,00 baik sekali 

3.10.4 Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal adalah seberapa mudah atau sulit soal bagi 

kelompok siswa. Ditinjau dari tingkat kesukaran, soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit dapat 

menyebabkan siswa cepat putus asa dan tidak mau mencoba lagi karena hal itu 

diluar kemampuan mereka. Menurut Arikunto (2013:222) soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran soal yang besarnya antara 0,00 - 1,00. Tingkat kesukaran soal 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

𝑇𝐾 : Tingkat Kesukaran 

𝑀 : Rata-rata nilai setiap butir soal 

𝑀𝑎𝑘𝑠 : Skor maksimal 

Kriteria :  

𝑇𝐾 > 70%  : Item mudah 

𝑇𝐾 30% − 70% : Item sedang 
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𝑇𝐾 < 30%  : Item sukar  

3.11 Teknik Analisis Data 

3.11.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.11.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

kelas berdistribusi normal atau tidak. Jika data diambil dari populasi berdistribusi 

normal maka akan digunakan statistik parametrik, sedangkan jika data berasal dari 

populasi tidak berdistribusi normal maka akan digunakan statistik non-parametrik. 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk melakukan 

uji normalitas. Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan hipotesis, yaitu : 

𝐻0: Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

𝐻1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

2) Menentukan taraf signifikansi yaitu 𝛼 = 5%. 

3) Kriteria pengujiannya adalah jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
1,36

√𝑁
 maka 𝐻0 ditolak, dimana N 

adalah peserta tes. 

4) Menentukan statistik hitung dengan menggunakan uji normalitas dengan 

rumus: 

a) menetapkan 𝐹0(𝑋), yaitu distribusi kumulatif teoretis yang diharapkan di 

bawah 𝐻0; 
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b) mengatur skor-skor yang diobservasi ke dalam suatu distribusi kumulatif 

dengan memasangkan setiap interval 𝑆𝑁(𝑋), dengan interval 𝐹0(𝑋) yang 

sebanding. 𝑆𝑁(𝑋) adalah distribusi frekuensi kumulatif data diobservasi 

dari suatu sampel random dengan N observasi. Dimana X adalh sembarang 

skor yang mungkin. 𝑆𝑁(𝑋) =
𝑘

𝑛
, dimana 𝑘 =banyaknya observasi yang 

sama atau kurang dari X; 

c) untuk tiap-tiap jenjang, dihitung 𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋). Di bawah 𝐻0 dihrapkan 

bahwa untuk setiap harga 𝑋, 𝑆𝑁(𝑋) harus jelas mendekati 𝐹0(𝑋). Artinya, 

dibawah 𝐻0 diharapkan selisih antara 𝑆0(𝑋) dan 𝐹0(𝑋) kecil dan berada 

pada batas-batas kesalahan random ; 

d) menghitung D (deviasi) dengan rumus 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 |𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋)| 

e) melihat tabel E untuk menemukan kemungkinan (dua sisi) yang dikaitkan 

dengan munculmya harga-harga sebesar harga D observasi dibawah 𝐻0. 

Jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
1,36

√𝑁
, dimana N adalah peserta tes, maka 𝐻0 ditolak; 

f) menarik kesimpulan, jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
1,36

√𝑁
, maka data berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS dengan uji Kolmogorov Sminorv. uji normalitas menggunakan One-

sample Kolmogorov-Smonorv Test dengan kriteria jika 𝑠𝑖𝑔 > 0,05, maka 𝐻0 

diterima dan jika 𝑠𝑖𝑔 < 0,05, maka 𝐻0 ditolak (Sukestiyarno, 2015) 
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3.11.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas dapat dilakukan 

dengan uji Fisher  (uji F atau uji homogenetis variansi), Levene’s tes,uji Barlett, Uji 

F Harley, dan Uji Scheffe. Berikut ini langkah-langkah uji homogenitas 

menggunakan uji F.  

1) Merumuskan hipotesis  

H0 : 𝜎1
2 =  𝜎2

2, kedua varians homogen 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, kedua varians tidak homogenya 

2) Tentukan taraf signifikansi 𝛼. 

3) Kriteria pengujian 

Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, selainnya 𝐻0diterima dengan F tabel diperoleh 

dari tabel distribusi F dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1 

dk pembilang adalah sari kelompok varians besar dan dkpenyebut adalah dari 

kelompok varians kecil. 

4) Statistik hitung 

𝐹 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Sx
2 = √

𝑛 ∑ 𝑋2 –(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

SY
2 = √

𝑛.∑𝑌2− (∑𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 : varians dari kelompok dengan varians besar 

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 ∶ varians dari kelompok dengan varians kecil 

 

5) Menarik kesimpulan. 
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Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS dengan 

kriteria hipotesis diterima apabila sig > α =0,05. 

3.11.1.3 Uji Hipotesis 

3.11.1.3.1 Uji Proporsi 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi ketuntasan 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

ARIAS bernuansa etnomatematika mencapai ketuntasan belajar klasikal yaitu 75% 

dari keseluruhan siswa yang mencapai nilai KKM. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut. 

𝐻𝑜 ∶  𝜋 ≤ 0,745 (Presentase kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS  bernuansa etnomatematika 

yang mendapat nilai ≥ 75 belum mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal). 

𝐻1 ∶  𝜋 > 0,745 (Presentase Presentase kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran ARIAS  bernuansa 

etnomatematika yang mendapat nilai ≥ 75 mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal) 

Statistik hitung yang digunakan yaitu : 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0 

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan : 

𝑥 = banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan individual 

𝑛 = banyaknya siswa  
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𝜋0 = presentase ketuntasan belajar klasikal 

 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 −  𝛼). 

3.11.1.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dilakukan untuk melihat 

kesesuaian dugaan peneliti terhadap suatu objek yang diteliti dengan kenyataan 

yang ada. Pada penelitian ini uji hipotesia dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui 

apakah hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran ARIAS (kelas eksperimen) lebih baik dari kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas kontrol. Hipotesisnya adlah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru di sekolah) 

𝐻1 ∶  𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih 

dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah). 

Statistik hitung  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2
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𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = nilai t hitung  

�̅�1 = rata-rata kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

�̅�2 = rata-rata kemampuan komunikasi matematis kelompok kontrol 

𝑛1 =banyak siswa kelompok eksperimen 

𝑛2 = banyak siswa kelompok kontrol 

𝑠1
2 =varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 =varians kelompok kontrol 

𝑠2 = varians gabungan 

 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(1−𝛼)(𝑛1+𝑛2−2). Selainnya, 𝐻0 ditolak. 

3.11.1.3.3 Uji Perbedaan Dua Proporsi 

Pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis 3 adalah uji perbedaan dua 

proporsi pihak kanan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang tuntas pada tes 

kemampuan komunikasi matematis di kelas eksperimen lebih dari proporsi siswa 

yang tuntas pada tes kemampuan komunikaso matematis di kelas kontrol. Hipotesis 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋1 ≤ 𝜋2 (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika kurang dari atau 

sama dengan proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah) 

𝐻1 : 𝜋1 > 𝜋2  (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari proporsi 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah) 
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Kriteria Pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼 dan terima 𝐻0 jika 

𝑧 < 𝑧0,5−𝛼. Dengan 𝑧0,5−𝛼 diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan 

peluang (0,5 − 𝛼). 

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Dimana 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
  dan 𝑞 = 1 − 𝑝. 

Keterangan : 

Z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 

𝑥1 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas eksperimen, 

𝑥2 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas kontrol, 

𝑛1 : banyak siswa kelas eksperimen, 

𝑛2 : banyak siswa kelas kontrol, dan 

𝑠 : simpangan baku 

3.11.2 Analisis Data Kualitaf  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pada hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2015:335). 

3.11.2.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis sebelum di lapangan dilaksanakan dengan observasi di sekolah 

yang akan dijadikan tempat penelitian. Observasi dilakukan dengan wawancara 

bersama salah satu guru matematika SMP Negeri 1 Ajibarang berkaitan 

kemampuan komunikasi matematis dan analisis contoh jawaban siswa. 

3.11.2.2 Analisis Selama di Lapangan 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display,  dan 

conclusion drawing/verifiction. 
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1) Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, dan polanya, serta 

membuang bagian yang kurang penting. Menurut Sugiyono (2016:339) reduksi 

data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

Tahap reduksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Peneliti memberikan penilaian hasil angket. 

b) Menentukan siswa dengan kategori self-efficacy tinggi, self-efficacy sedang, 

dan self efficacy rendah. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data yang meliputi sekumpulan informasi yang tersusun 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan dalam bentuk yang mudah dimengerti. 

Tahap penyajian data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Menggunakan hasil penilaian angket, peneliti menentukan responden untuk 

diwawancarai. 

b) Hasil wawancara direkam, ditulis, dan dianalisis kemudian disajikan dalam teks 

naratif tentang kemampuan komunikasi matematis yang memperoleh 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

3) Verification  

Penarikan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Menurut Miles dan Huberman 
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sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2016) menyampaikan langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan simpulan dan 

verifikasi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tes tertulis, angket, dan hasil 

wawancara. 

3.11.2.3 Pengujian Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data 

yang telah diperoleh dengan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan data hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tringulasi teknik. Menurut Sugiyono 

(2016) triangulasi teknik berati mengecek keabsahan data dari teknik pengumpulan 

yang berbeda-beda dengan sumber yang sama. Dalam teknik pengumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada (Sugiyono, 2018). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Ajibarang beserta pembahasannya. Pada subab hasil penelitian akan 

dibahas mengenai pelaksanaan penelitian, hasil analisis data awal, hasil analisis 

data tes kemampuan komunikasi matematis, hasil analisis data kualitatif, dan 

deskripsi kemampuan komunikasi matematis berdasarkan self-efficacy siswa. 

Sedangkan subbab pembahasan akan disajikan uraian tentang kemampuan 

komunikasi matematis dalam pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

berbentuk soal uraian mengenai materi operasi himpunan. Sedangkan untuk data 

kualitatif diperoleh dari hasil pengisian angket skala self-efficacy siswa dan 

wawancara. Selanjutnya untuk hasil angket skala self-efficacy digunakan untuk 

menggolongkan tingkat self-efficacy siswa menjadi 3 kelompok yaitu siswa dengan 

tingkat self-efficacy kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah.  

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan uraian data yang didapat saat penelitian di 

SMP Negeri 1 Ajibarang yang dilaksanakan untuk meneliti kemampuan 

komunikasi matematis berdasarkan self-efficacy siswa kelas VII pada pembelajaran 

ARIAS bernuansa etnomatematika. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah materi operasi himpunan yang termuat dalam KD 3.4 dan 4.4. Materi operasi 

himpunan terseut terdiri dari irisan, gabungan, komplemen, dan selisih.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 11 

Oktober 2019 di SMP Negeri 1 Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ajibarang. Dari populasi 

tersebut diambil dua sampel, yaitu kelas VII C dan VII F. Kelas VII C sebagai kelas 

eksperimen diberikan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika.  

4.1.1 Keefektifan Pembelajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis  

4.1.1.1 Hasil Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal sampel 

sebelum diberikan perlakuan. Data yang digunakan adalah data nilai PTS semester 

ganjil tahun ajaran 2019/2020 kelas VII SMP Negeri 1 Ajibarang. 

4.1.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas data awal pada penelitian ini menggunakan data nilai PTS 

semester gasal siswa kelas VII C dan kelas VII F SMP Negeri 1 Ajiarang, diuji 

dengan uji Kolmogorov Smirnov, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0.  

Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : data nilai PTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

𝐻1 : data nilai PTS berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian adalah terima 𝐻0 jika Sig.(2-tailed) pada output tabel One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05) . 
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Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan SPSS 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Output uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kelas_ekperimen Kelas_Kontrol 

N 31 32 

Normal Parametersa Mean 
67.6774 65.3750 

Std. Deviation 
13.82844 11.06797 

Most Extreme Differences Absolute 
.072 .119 

Positive 
.072 .119 

Negative 
-.060 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z .403 .675 

Asymp. Sig. (2-tailed) .997 .753 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan SPSS 16.0 diperoleh nilai 

signifikan data awal dari kelas eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,997, 

sedangkan untuk kelas kontrol 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,753 dimana nilai 𝑠𝑖𝑔(2 −

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya data nilai PTS semester ganjil siswa 

kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 1 Ajibarang berdistribusi normal.  

4.1.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal dari 

kedua sampel mempunyai varians yang sama (homogen). Uji Homogenitas data 

awal ini menggunakan data nilai PTS semester gasal siswa kelas VII C dan kelas 

VII F SMP Negeri 1 Ajibarang. Uji homogenitas diuji dengan uji One-Way 

ANOVA, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 
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Hipotesis pengujiannya sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (kedua varians data sama atau homogen) 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (kedua varians data tidak sama atau tidak homogen) 

Kriteria pengujian adalah terima 𝐻0 jika Sig. pada tabel output Test of Homogeneity 

of Variances > Level of Siganificant (𝛼 = 0,05). 

Hasil perhitungan uji homogenitas varians dengan bantuan SPSS 16.0 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 2 Output uji homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.885 1 61 .175 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan SPSS 16.0 diperoleh 

nilai signifikan data awal yaitu 𝑠𝑖𝑔 = 0,175, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,175 > 𝛼 =

0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya kedua varians data nilai PTS semester ganjil 

siswa kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 1 Ajibarang sama atau homogen. 

4.1.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata antara sampel yang dipilih. Uji kesamaan rata-rata data awal ini 

menggunakan data nilai PTS semester gasal siswa kelas VII C dan kelas VII F SMP 

Negeri 1 Ajibarang. Uji kesamaan rata-rata menggunakan uji Independent Samples 

t-Test dengan bantuan SPSS 16.0.  

Hipotesis pengujiannya sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 ( tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai kelas VII C dan VII F) 
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𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (terdapat perbedaan rata-rata nilai kelas VII C dan VII F) 

Kriteria pengujian adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig. pada output tabel uji 

Independent-Samples t-Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05). Hasil perhitungan 

uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji Independent Samples t-Test dengan 

bantuan SPSS 16.0 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Output Uji Independent Samples t-Test 

 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua rata-rata dengan SPSS 16.0 

diperoleh nilai signifikan data awal yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,468, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =

 0,468 > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

nilai kelas VII C dan VII F SMP Negeri 1 Ajibarang. 

4.1.1.2 Hasil Analisis Data Akhir 

4.1.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tes komunikasi 

matematis yang diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan SPSS 16.0. Hipotesis pengujiaannya sebagai berikut. 
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𝐻0  : data nilai tes berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1  : data nilai tes berasal dari populasi yang  tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada 

output tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > Level of Significant (𝛼 =

0,05). Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Output uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelas_eksperimen Kelas_kontrol 

N 31 32 

Normal Parametersa Mean 81.0323 27.5938 

Std. Deviation 14.07002 15.11432 

Most Extreme Differences Absolute .237 .131 

Positive .114 .131 

Negative -.237 -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.321 .739 

Asymp. Sig. (2-tailed) .061 .646 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan SPSS 16.0 diperoleh nilai 

signifikan tes kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 −

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,061, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,646, 

dimana nilai 𝑠𝑖𝑔(2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya data nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 

1 Ajibarang berdistribusi normal. 
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4.1.1.3 Uji Hipotesis 

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi uji hipotesis I, uji 

hipotesis II, dan uji hipotesis III. 

4.1.1.3.1 Uji Hipotesis I (Uji Proporsi) 

Uji hipotesis I digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1 Ajibarang yang memperoleh 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila mencapai kriteria ketuntasan 

secara klasikal yaitu minimal 75% dari jumlah siswa yang ada pada kelas tersebut 

telah tuntas belajar. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≤ 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

belum mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 75%) 

𝐻1 ∶ 𝜋 > 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan omunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

telah mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 75%) 

Kriteria pengujian 

Tolak 𝐻𝑜 jika 𝑧 ≥  𝑧0,5−𝛼 → 𝑧 ≥ 1,64 

Terima 𝐻𝑜 jika 𝑧 <  𝑧0,5−𝛼 → 𝑧 < 1,64 

𝑧0,5−𝛼 = 𝑧0,5−0,05 = 𝑧0,45 = 1,64 

Statistik hitung berdasarkan data tes kemampuan komunikasi matematis 

pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa dari 31 siswa terdapat 28 yang 
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memiliki nilai lebih dari KKM. Jadi 𝑥 = 28, 𝑛 = 31, 𝜋 = 0,745 , (1 − 𝜋) =

0,255 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋 

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

dengan 

z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagaiℎ , 

x : banyak siswa yang tuntas secara individual pada kelas eksperimen, 

n : jumlah siswa di kelas eksperimen,  

𝜋  : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,745.  

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋 

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

𝑧 =

28
31 − 0,745

√0,745 (0,255)
31

 

𝑧 =
0,158226

√0,189975
31

 

𝑧 =
0,158226

√0.006128226
 

𝑧 = 2,021203019 ≈ 2,02 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,02 dan 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,64. Sehingga 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,02 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝐻0 ditolak. Jadi, 
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presentase siswa pada kelas eksperimen mencapai ketuntasan klasikal pada tes 

kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran ARIAS  lebih dari 75%. 

Uji ketuntasan rata-rata klasikal kelas eksperimen berdasarkan KKM pada 

tes kemampuan komunikasi matematis siswa juga diuji dengan uji One-Samples t-

Test perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. Hipotesis pengujiannya sebagai 

berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≤ 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika belum mencapai ketuntasan yang diinginkan 

yaitu 75%) 

𝐻1 ∶ 𝜋 > 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan omunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika telah mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 

75%) 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada 

output tabel uji One-Samples t-Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05). Hasil 

perhitungan uji ketuntasan klasikal menggunakan uji One-Sample t-Test dengan 

SPSS 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.5 Output Uji One-Samples t-Test 

One-Sample Test 

 Test Value = 74.5                                     

 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

Kelas_eksperimen 2.585 30 .015 6.53226 1.3713 11.6932 

Berdasarkan perhitungan uji ketuntasan rata-rata klasikal dengan SPSS 

16.0 diperoleh nilai signifikan data tes kemampuan komunikasi matematis kelas 

eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,015, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,015 < 0,05. Sehingga 𝐻0  

ditolak, artinya kelas yang dikenai pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

telah mencapai ketuntasan klasikal pada kemampuan komunikasi matematis. 

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

Uji hipotesis II digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1 Ajibarang yang memperoleh 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik jika dibandingkan 

dengan kemampuan komunikasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. Uji perbedaan rata-rata menggunakan uji 

Independent-Samples t-Test dengan bantuan  SPSS 16.0. Hipotesis pengujiannya 

sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan komunikasi 
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matematis siswa yang memperoleh pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru di sekolah) 

𝐻1 ∶ 𝜇1 > 𝜇2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

lebih dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran yang diajarkan oleh guru di 

sekolah) 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada 

output tabel uji Independent-Samples t-Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

Hasil Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji Independent-

Samples t-Test dengan SPSS 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.6 Tabel Output Uji Independent Samples t-Test 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 
variances 
assumed 

1.538 .220 14.514 61 .000 53.43851 3.68185 46.07619 60.80083 

Equal 
variances not 
assumed 

  
14.531 60.906 .000 53.43851 3.67761 46.08444 60.79257 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata dengan SPSS 16.0 

diperoleh nilai signifikan yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,000, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,000 < 0,05. 
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Sehingga 𝐻0 ditolak, artinya rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-

rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. 

4.1.1.3.3 Uji Hipotesis III  

Pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis III adalah uji perbedaan dua 

proporsi pihak kanan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang tuntas pada tes 

kemampuan komunikasi matematis di kelas eksperimen lebih dari proporsi siswa 

yang tuntas pada tes kemampuan komunikasi matematis di kelas kontrol. Hipotesis 

pengujiannya adalah sebagai berikut.  

𝐻0 : 𝜋1 ≤ 𝜋2 (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika kurang dari atau 

sama dengan proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah) 

𝐻1 : 𝜋1 > 𝜋2  (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari proporsi 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah) 

Kriteria Pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼 dan terima 𝐻0 jika 

𝑧 < 𝑧0,5−𝛼. Dengan 𝑧0,5−𝛼 diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan 

peluang (0,5 − 𝛼). 
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𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Dimana 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
  dan 𝑞 = 1 − 𝑝. 

Keterangan : 

Z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 

𝑥1 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas eksperimen, 

𝑥2 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas kontrol, 

𝑛1 : banyak siswa kelas eksperimen, 

𝑛2 : banyak siswa kelas kontrol, dan 

𝑠 : simpangan baku 

 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut 

𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
=

28+0

31+32
=

28

63
= 0.4444  

𝑞 = 1 − 0,4444 = 0.5556   

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

                                  =

28
31 −

0
32

√(0,4444)(0,5556) (
1

31 +
1

32)

 

     =
0,903225806

√0,015681004
 

=
0,903225806

0,125223814
 

= 7,212891684 

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,21 dan 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (0,5 − 𝛼 = (0,5 − 0,05) = 0,45 adalah 1,64 maka 𝐻0 

ditolak. Jadi, proporsi hasil tes kemampuan komunikas matematis siswa dengan 
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pembelajaran ARIAS lebih dari proporsi hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 

4.1.2 Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis 

4.1.2.1 Hasil Klasifikasi Self-Efficacy 

Subjek penelitian berjumlah 31 siswa. Subjek penelitian dalam penelitian 

ini berdasarkan hasil pengisisan angket skala self-efficacy yang dilaksanakan di 

kelas eksperimen yaitu kelas VII C SMP Negeri 1 Ajibarang. Angket skala self-

efficacy yang digunakan adalah Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) yang 

dikembangkan oleh Schwarzer dan Jerussalem. Hasil penyajian data siswa 

berdasarkan self-efficacy disajikan dalam Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4. 7 Subjek Penelitian Berdasarkan Self-Efficacy 

Self-Efficacy Jumlah 

Tinggi 6 

Sedang 20 

Rendah 5 

Analisis data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa subjek penelitian dan hasil wawancara. 

Pada analisis data kualitatif, dilakukan analisis data tes terkait indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang telah ditentukan sebelumnya. Proses 

analisis data kualitatif ini dilakukan dengan menyajikan hasil pekerjaan tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa, hasil wawancara dengan siswa, dan 

kemudian dilakukan teknik triangulasi untuk mengetahui kevalidan hasil tes 

tersebut. 
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4.1.2.2 Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa berdasarkan Self-

Efficacy 

Data kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh dari data tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang dilakukan di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas eksperimen berdasarkan self-efficacy dalam grafik pada 

Gambar 4.1.  

 

Gambar 4. 1 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Grafik hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa disusun 

berdasarkan urutan siswa. Terdapat 6 siswa dengan self-efficacy tinggi, 20 siswa 

dengan self-efficacy sedang, dan 5 siswa dengan self-efficacy rendah.  

Siswa dengan self-efficacy tinggi yang memperoleh nilai memenuhi KKM 

sebanyak 6 dari 6 siswa, siswa dengan self-efficacy sedang yang memperoleh nilai 

memenuhi KKM sebanyak 20 dari 20 siswa, siswa dengan self-efficacy rendah yang 

memperoleh nilai memenuhi KKM sebanyak 2 dari 5 siswa. 
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4.1.2.2.1 Deskripsi Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Self-

Efficacy Tinggi 

Pada kelompok siswa dengan self-efficacy  tinggi ditemukan kemampuan 

komunikasi yang beragam. Berdasarkan analisis terhadap jawaban tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa berdasarakan self-efficacy, diperoleh dua pola 

kemampuan komunikasi matematis. Pada pola self-efficacy tinggi 1 terdapat 5 

subjek dan pada pola self-efficacy tinggi 2 terdapat 1 subjek. Peneliti mengambil 

masing-masing satu subjek pada setiap pola untuk mengetahui deskripsi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Berikut ini hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa dan hasil wawancara subjek self-efficacy tinggi 1 dan 

subjek self-efficacy tinggi 2. 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy tinggi 1 

Pola self-efficacy tinggi 1 adalah siswa dengan self-efficacy tinggi yang 

mampu memenuhi keempat indikator kemampuan komunikasi matematis. Hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 

1 mampu mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi matematis dengan sangat 

baik, yaitu dengan nilai 98. Berikut adalah analisis dan deskripsi indikator 

kemampuan komunikasi matematis serta wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 1 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4. 2 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy tinggi 1 soal nomor 1 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Indikator pertama 

yang dilihat dari jawaban subjek self-efficacy tinggi 1 adalah indikator 

kemampuan memahami wacana. Ditinjau dari indikator kemampuan 

memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 telah 

memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-

efficacy tinggi 1 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

tersebut dengan benar serta mampu memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian.  
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Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1  

telah memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficacy tinggi 1 mampu menggunakan simbol/notasi 

dan operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator strategis. Pada gambar 4.2 terlihat bahwa subjek 

self-efficacy tinggi 1 mampu  menguraikan unsur penting (kata kunci) dari 

suatu permasalahan matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. 

Mula-mula subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan rumus yang ia ketahui, 

kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada 

akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator kemampuan sosiolinguistik. Subjek self-efficacy tinggi 

1 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 1, apakah kamu menemui 

kesulitan? 
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T1 : Tidak bu 

P  : Ok, terus pada soal nomor 1 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T1 : Tidak juga bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

T1 : Yakin bu 

P  : Ok, coba sebutkan informasi tentang apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal nomor 1 ini. 

T1 : Diketahui banyaknya seluruh pengunjung, pengunjung yang 

memilih mendhoan, pengunjung yang memilih soto sokaraja, dan 

pengunjung yang tidak memilih keduanya, terus yang ditanyakan 

itu irisan bu, banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto sokaraja. 

P : Sekarang coba sebutkan yang diketahui tetapi menggunakan 

notasi. 

T1 : Misalkan himpunan pengunjung yang memilih mendhoan itu 

himpunan M, berarti 𝑛(𝑀) itu 1200, terus himpunan pengunjung 

yang memilih soto sokaraja itu himpunan K, berarti 𝑛(𝐾) itu 860, 

terus 2500 itu 𝑛(𝑆)nya, terus misal yang tidak memilih keduanya 

dimisalkan himpunan A, berati 𝑛(𝐴) itu 900, terus yang ditanyakan 

banyaknya irisan himpunan M dan K. 

P : Ok, coba ibu tuliskan notasi yang ditanyakan. 

T1 : (menulis di kertas) 𝑛(𝑀 ∩ 𝐾) 

P : Apakah kamu merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

T1 : Iya bu, Fawwas tadi oret-oretan dulu. 

P : Coba ibu jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T1 : Pertama, didata dulu yang diketahui sama yang ditanyakan, terus 

nulis rumus yang mau digunain, 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝑀) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐾) +
𝑛(𝑀 ∩ 𝐾) + 𝑛(𝐾) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐾) + 𝑛(𝐴), nah nanti yang dicari kan 

irisannya, Fawwas misalkan itu 𝑥 jadinya 2500 = 1200 − 𝑥 + 𝑥 +
860 − 𝑥 + 900. Terus tinggal dijumlahkan, dipindah ruas, ketemu 

𝑥 nya itu 460, terus digambar digram vennya bu, terus 

kesimpulannya juga. 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 
T1 : Kan irisannya sudah ketemu 460, nanti brarti yang n(M) nya 

dikurangi 460 jadinya 740, yang n(K) nya juga dikurangi 460 

jadinya 400, terus yang tidak memilih keduanya ditaruh diluar 

lingkaran ini bu. 

P : Coba tunjukkan bagian mana yang menujukkan irisan dari dua 

himpunan ini. 

T1 : Yang ini bu, yang di tengah. 

P : Apa kesimpulan kamu berdasarkan penyelesaian kamu pada soal 

nomor 5 ini ? 

T1 : Karena tadi yang ditanyakan itu irisan, berarti kesimpulannya 

jumlah pengunjung yang memilih keduanya ada 460 pengunjung, 

Bu. 
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Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

tinggi 1 juga mampu menjelaskan kesimpulan yang logis diakhir 

penyelesaian dengan benar. Subjek self-efficacy tinggi 1 juga dapat 

menyebutkan dan menjelaskan notasi yang digunakannya dengan benar. 

Subjek self-efficacy tinggi 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Subjek self-

efficacy tinggi 1 mencari banyaknya anggota irisan himpunan M dan K 

dengan memisalkan sebagai 𝑥, kemudian mencari 𝑥 dengan 

menghubungkannya dengan 𝑛(𝑆). Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat 

menjelaskan langkahnya menginterpretasikan permasalahan dalam diagram 

venn dengan benar dan runtut. Langkah yang dilakukan subjek self-efficacy 

tinggi 1 dalam menginterpretasikan dalam diagram sudah tepat dan subjek 

self-efficacy tinggi 1 juga mampu menentukan irisan kedua himpunan 

dengan benar. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 
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memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 1 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 3 Hasil Pekerjaan subjek Self-Efficacy tinggi 1  soal nomor 2  

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator kemampuan memahami wacana. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Pada bagian 

diketahui, subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah jumlah siswa yang memilih masjid saka tunggal, jumlah siswa yang 
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memilih museum panglima besar TNI Jenderal Soedirman, jumlah siswa 

yang memilih keduanya, dan jumlah siswa yang tidak memilih keduanya. 

Subjek self-efficacy tinggi 1 mampu memahami bahwa jumlah siswa yang 

memilih keduanya merupakan konsep irisan dan menyajikannya dalam 

notasi.  

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficacy tinggi 1 mampu menggunakan simbol/notasi 

dan operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator kemampuan strategis. Pada gambar 4.3 terlihat 

bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu  menguraikan unsur penting 

(kata kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian menyelesaikan 

secara runtut. Mula-mula subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan rumus 

yang ia ketahui untuk menentukan banyaknya siswa kelas VII D dengan 

menuliskan rumus untuk menentukan 𝑛(𝑆). Kemudian menuliskan langkah 

penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan 

jelas dan mudah dimengerti. 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 
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permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 2, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

T1 : Tidak bu 

P  : Ok, terus pada soal nomor 2 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T1 : Ga ada bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

T1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

T1 : Yang diketahui banyaknya siswa yang memilih masjid saka 

tunggal, banyaknya siswa yang memilih museum Jenderal 

Soedirman, banyakanya siswa yang memilih keduanya, sama 

banyaknya siswa yang tidak memilih keduanya. Yang ditanyakan 

banyaknya siswa di kelas VII D. 

P : Sekarang coba sebutkan yang diketahui dan ditanyakan tapi 

menggunakan notasi. 

T1 : Misalkan himpunan siswa yang memilih masjid saka tunggal itu 

himpunan A, berarti 𝑛(𝐴) itu 15, terus himpunan siswa yang 

memilih museum jenderal soedirman itu himpunan B, berarti 𝑛(𝐵) 

itu 20, terus 6 itu 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)nya, terus misal yang tidak memilih 

keduanya dimisalkan himpunan C, berati 𝑛(𝐶) itu 11, terus yang 

ditanyakan itu 𝑛(𝑆) nya bu. 

P : Apakah kamu merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

T1 : Iya bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan, terus 

nulis rumusnya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −
𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶), terus dimasukkan angka-angkanya jadi 𝑛(𝑆) =
15 − 6 + 6 + 20 − 6 + 11 dijumlahkan ketemunya 𝑛(𝑆) = 40, 

terus digambar digram vennya bu, terus tulis kesimpulannya juga. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T1 : Kan irisannya sudah diketahui 6, nanti brarti yang n(A) nya 

dikurangi 6 jadinya 9, yang n(B) nya juga dikurangi 6 jadinya 14, 
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terus yang tidak memilih keduanya ada 11, berarti 11 ditaruh diluar 

lingkaran ini bu. 

P : Apa kesimpulan kamu berdasarkan penyelesaian kamu pada soal 

nomor 2 ini ? 

T1 : Kesimpulannya 𝑛(𝑆) nya 40 bu. Berarti, jumlah siswa kelas VII D 

ada 40 siswa, Bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

tinggi 1 juga mampu memberikan kesimpulan yang logis diakhir 

penyelesaian dengan benar. Petikan wawancara menunjukkan juga bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 1 dapat menyebutkan dan menjelaskan notasi 

yang digunakannya dengan benar. 

Subjek self-efficacy tinggi 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Selain itu 

subjek self-efficacy tinggi 1 mampu memahami bahwa jumlah siswa yang 

memilih keduanya merupakan konsep irisan dan menyebutkan dalam notasi. 

Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat menjelaskan langkahnya 

menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn dengan benar dan 

runtut. Langkah yang dilakukan subjek self-efficacy tinggi 1 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram sudah tepat. 

c. Triangulasi  

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 1, dan diperkuat dengan 
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hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 1 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4. 4 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal Nomor 3. 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 
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a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy tinggi 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan 

bahwa yang diketahui adalah jumlah siswa yang akan tampil pada pentas 

seni, jumlah siswa yang memainkan alat musik, jumlah siswa yang 

menyanyi, dan jumlah siswa yang tidak bertugas keduanya. Subjek self-

efficacy tinggi 1 menuliskan bagian yang diketahui sebagai 

𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), 𝑑𝑎𝑛 𝑛(𝐶). Subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan 

bagian yang ditanyakan dengan menggunakan notasi 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐). 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator tata bahasa. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.4 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu  menguraikan 
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unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian 

menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy tinggi 1 menyusun strategi 

dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja yang harus dicari. 

Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk menentukan banyaknya 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian menuliskan rumus untuk menentukan 𝑛(𝐴𝑐) dan 

𝑛(𝐵𝑐) selanjutnya menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, 

dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Pengerjaan yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.4 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

1 menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan 

diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 3, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

T1 : Tidak ada bu. 

P  : Ok, terus pada soal nomor 3 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T1 : Tidak bu. 

P : Apakah Fawas yakin dengan jawaban Fawas nomor 3? 

T1 : Yakin bu. 
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P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

T1 : Yang diketahui jumlah siawa yang akan tampil pada pentas seni, 

jumlah siswa yang memainkan musik, jumlah siswa yang 

menyanyi, dan jumlah siswa yang tidak bertugas keduanya. Yang 

ditanyakan banyak siswa yang tidak memainkan alat musik dan 

banyak siswa yang tidak menyanyi. 

P : Sekarang coba sebutkan yang diketahui dan ditanyakan tapi 

menggunakan notasi. 

T1 : Jumlah siswa yang akan tampil pada pentas seni berarti 𝑛(𝑆) itu 

15, misalkan himpunan siswa yang memainkan alat musik itu 

himpunan A, berarti 𝑛(𝐴) itu 4, terus himpunan siswa yang yang 

menyanyi itu himpunan B, berarti 𝑛(𝐵) itu 9, terus misal yang tidak 

memilih keduanya dimisalkan himpunan C, berati 𝑛(𝐶) itu 3, terus 

yang ditanyakan itu 𝑛(𝐴𝑐)sama 𝑛(𝐵𝑐). 

P : Apakah kamu merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

T1 : Iya bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan, terus 

nulis rumusnya, komplemen kan 𝑛(𝑆) dikurangi himpunannya, 

berarti kalau 𝑛(𝐴𝑐) kan 𝑛(𝑆)dikurangi 𝑛(𝐴) jadinya 𝑛(𝐴𝑐) itu 11. 

Sama juga buat nyari 𝑛(𝐵𝑐), 𝑛(𝑆) dikurangi 𝑛(𝐵).  

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T1 : Kan irisannya sudah diketahui 6, nanti brarti yang n(A) nya 

dikurangi 6 jadinya 9, yang n(B) nya juga dikurangi 6 jadinya 14, 

terus yang tidak memilih keduanya ada 11, berarti 11 ditaruh diluar 

lingkaran ini bu. 

P : Apa kesimpulan kamu berdasarkan penyelesaian kamu pada soal 

nomor 3 ini ? 

T1 : Kesimpulannya 𝑛(𝐴𝑐) itu 11, 𝑛(𝐵𝑐) itu 6. Berarti, banyaknya 

siswa yang tidak bertugas memainkan alat musik rinding adalah 11 

siswa, dan banyaknya siswa yang tidak bertugas menyanyi adalah 6 

siswa. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

T1 : Komplemen himpunan A yang ini bu (menunjuk diagram venn), 

semuanya kecuali himpunan A, komplemen himpunan B yang ini 

bu (menunjuk diagram venn) sama kaya tadi semuanya kecuali 

himpunan B. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 
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diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

tinggi 1 juga mampu menjelaskan kesimpulan yang logis diakhir 

penyelesaian dengan benar. Petikan wawancara juga menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 1 dapat menyebutkan dan menjelaskan notasi 

yang digunakannya dengan benar.  

Subjek self-efficacy tinggi 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Subjek self-

efficacy tinggi 1 dapat menjelaskan langkahnya menginterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn dengan benar dan runtut. Langkah yang 

dilakukan subjek self-efficacy tinggi 1 dalam menginterpretasikan dalam 

diagram sudah tepat. Subjek self-efficacy tinggi 1 juga mampu 

menunjukkan komplemen himpunan A dan komplemen himpunan B pada 

diagram venn. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 1 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4. 5 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy tinggi 1 soal nomor 4 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa self-efficacy tinggi 1 mampu 

memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek 

self-efficacy tinggi 1 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
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soal tersebut dengan benar serta mampu memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian.  

Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy tinggi 1 menuliskan 

bagian yang diketahui sebagai 𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵). Subjek self-efficacy tinggi 

1 menuliskan bagian yang ditanyakan dengan menggunakan notasi 

𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴). Pada bagian kesimpulan sedikit ada yang kurang 

tepat karena kesimpulan yang diberikan oleh subjek self-efficacy tinggi 1 

adalah jumlah siswa yang mengetahui kesenian Laisan dan jumlah siswa 

yang mengetahui kebudayaan Baritan. Sedangkan kesimpulan yang lebih 

tepat adalah jumlah siswa yang hanya mengetahui kesenian Laisan dan 

jumlah siswa yang hanya mengetahui kebudayaan Baritan. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.5 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

tinggi 1 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 
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yang harus dicari. Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk 

menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian menuliskan rumus untuk 

menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) selanjutnya menuliskan langkah 

penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan 

jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 1  

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan 

diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 4, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

T1 : Tidak bu 

P  : Pada soal nomor 4 apakah kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T1 : Tidak bu. 

P : Ok, terus pada soal nomor 4 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T1 : Ga ada bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

T1 : Yakin bu. 
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P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

T1 : 𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵),  sama 𝑛(𝐶) bu. 

P : Coba ibu jelaskan apa itu 𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), ), 𝑛(𝐵),  dan 𝑛(𝐶) 

T1 : 𝑛(𝑆) itu jumlah siswa yang disurvei, 𝑛(𝐴) itu jumlah siswa yang 

mengetahui kesenian laisan, 𝑛(𝐵) adalah jumlah siswa yang 

mengetahui kebudayaan Baritan, dan 𝑛(𝐶) itu jumlah siswa yang 

tidak mengetahui keduanya 

P : Sekarang yang ditanyakan itu notasi apa? 

T1 : 𝑛(𝐴 − 𝐵) sama 𝑛(𝐵 − 𝐴), Bu.  

P : Coba ibu jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Diketahuinya kan, 𝑛(𝑆) = 40, terus misal himpunan siswa yang 

mengetahui kesenian Laisan itu himpunan A, berarti 𝑛(𝐴) = 13. 

Misal himpunan siswa yang mengetahui kebudayaan Baritan itu 

himpunan B, berati 𝑛(𝐵) = 9. Misalkan himpunan siswa yang tidak 

mengetahui keduanya itu himpunan C, maka 𝑛(𝐶) = 20. Kemudian 

yang ditanyakan 𝑛(𝐴 − 𝐵)𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑛(𝐵 − 𝐴). Terus nulis rumusnya, 

terus kita mencari 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dulu bu, baru dimasukkan ke 

rumusnya, terus digambar digram vennya bu, terus kesimpulannya 

juga. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T1 : Kan pertama mencari irisannya dulu, ketemu 2, nanti brarti yang 

n(A) nya dikurangi 2 jadinya 11, yang n(B) nya juga dikurangi 2 

jadinya 7, terus yang tidak memilih keduanya ada 20, berarti 20 

ditaruh diluar lingkaran ini bu. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

T1 : Kan tadi ketemunya n(𝐴 − 𝐵) = 11 terus 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 7. Jadi, 

siswa yang mengetahui kesenian Laisan ada 11 siswa dan siswa 

yang mengetahui kebudayaan Baritan ada 7 siswa.  

P : Ok baik, sekarang coba ibu tunjukkan pada diagram venn ini, mana 

yang termasuk 𝐴 − 𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴. 
T1 : Kalau yang 𝐴 − 𝐵 yang ini bu (menunjuk diagram venn), 

himpunan A yang dikurangi irisan bu. Kalau yang 𝐵 − 𝐴 yang ini 

(menunjuk diagram venn), himpunan B dikurangi irisan bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 yakin dengan jawabannya dan tidak menemui kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan. Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat memahami 

soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy tinggi 1 juga 
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mampu menjelaskan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian dengan 

benar. Petikan wawancara juga menunjukkan bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 dapat menyebutkan dan menjelaskan notasi yang digunakannya 

dengan benar.  

Subjek self-efficacy tinggi 1 juga sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Langkah 

yang dilakukan self-efficacy tinggi 1  dalam menginterpretasikan dalam 

diagram venn sudah tepat. Subjek self-efficacy tinggi 1 juga mampu 

menunjukkan 𝐴 − 𝐵 dan 𝐵 − 𝐴 dengan benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 1 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 1 Soal nomor 5 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Indikator 

pertama yang dilihat dari jawaban subjek self-efficacy tinggi 1 adalah 

indikator kemampuan memahami wacana. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-

efficacy tinggi 1 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar. Subjek self-efficacy tinggi 1 juga mampu memberikan kesimpulan 
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yang logis diakhir penyelesaian. Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy 

tinggi 1 menuliskan bahwa yang diketahui adalah 

𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), 𝑛(𝐶), 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶), 𝑛(𝐶 ∩ 𝐵). 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 cukup memenuhi indikator tersebut. 

Subjek self-efficacy tinggi 1 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang 

runtut. Subjek self-efficacy tinggi 1 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy tinggi 1 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.6 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

 



101 
 

 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

T1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

T1 : 𝑛(𝑆) = 40 itu jumlah siswa di kelas VII A, 𝑛(𝐴) = 9 itu jumlah 

siswa yang mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong, 𝑛(𝐵) = 10 

itu jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler gendhing 

Banyumasan, 𝑛(𝐶) = 7 itu jumlah siswa yang mendaftar 

ekstrakurikuler kesenian buncisan, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5 itu jumlah siswa 

yang mendaftar tari gambyong dan gendhing Banyumasan, 

𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3 itu jumah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler 

gendhing Banyumasan dan kesenian buncisan, terus 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4 

itu jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler  tari gambyong dan 

kesenian buncisan. Kemudian yang 2 ini irisan dari ketiga himpunan 

itu bu. Ditanyakan banyaknya yang hanya mendaftar ekstra 

gambyong, hanya ekstra gending, hanya extra buncisan, dan yang 

tidak mendaftar ketiganya. 

P : Coba ibu jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T1 : Ada tiga himpunan, nah yang irisan tiga himpunan ini ditulis 2. 

Irisan himpunan A dan B kan ada 5, tapi sudah ada 2, berarti di 

sebelah sini ditulis 3 (sambil menunjuk bagian dalam diagram 

venn). Begitu juga untuk irisan himpunan A dan himpunan C kan 

ada 4, tapi sudah ada 2, berarti ditulis 2. Irisan himpunan B dan 

himpunan C kan ada 3, tapi sudah ada 2, berarti ditulis 1. Terus yang 

ditanyakan pertama kan banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan, berarti kan 𝑛(𝐴) 

dikurangi 3,2 ,2. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan berarti 2 siswa. 

Kemudian untuk yang ditanyakan banyaknya siswa yang hanya 

mendaftar ekstrakurikuler gendhing Bangumasan, berarti kan 𝑛(𝐵) 

dikuragi 3,2 ,1. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler gendhing Banyumasan berarti 4 siswa. Kemudian 

untuk yang ditanyakan itu banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler kesenian Buncisan, berarti kan 𝑛(𝐶) dikuragi 2,2 ,1. 

Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler 

kesenian Buncisan berarti 2 siswa. Terus yang terakhir untuk yang 

ditanyakan itu banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiga 

ekstrakurikuler tersebut, itu berarti 𝑛(𝑆) − (2 + 2 + 2 + 2 + 4 +
1 + 3) hasilnya itu 24 bu. 

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 
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T1 : Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan ada 2 siswa. Kemudian banyaknya siswa 

yang hanya mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan ada 4 

siswa. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler 

kesenian Buncisan ada 2 siswa. Terus yang terakhir banyaknya 

siswa yang tidak mendaftar ketiga ekstrakurikuler tersebut ada 24 

bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar. Meskipun dalam lembar jawab 

subjek self-efficacy tinggi 1 tidak menuliskan secara runtut, tetapi saat 

wawancara subjek mampu menjelaskan cara mengerjakannya melalui 

diagram venn. Langkah yang dilakukan self-efficacy tinggi 1 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn sudah tepat dan lengkap. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 

Pola self-efficacy tinggi 2 adalah siswa dengan self-efficacy tinggi yang 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik. Pada pola ini subjek tidak memenuhi indikator kemampuan tata 
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bahasa. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa subjek 

self-efficacy tinggi 2 mampu mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan cukup baik, yaitu dengan nilai 80. Berikut adalah analisis dan 

deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 2 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.7 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 7 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 soal nomor 1 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2  

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-
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efficacy tinggi 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆) = 2500, 𝑛(𝐴) = 1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) = 900, sedangkan 

pada bagian ditanyakan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 

Pada bagian kesimpulan, subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan 

kesimpulannya adalah banyakya pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto Sokaraja adalah 460 pengunjung. Selain itu, subjek self-efficacy tinggi 

2 juga menuliskan pemisalan yang digunakan. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 2 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.7 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu  menguraikan 

unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian 

menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-efficacy tinggi 2 

menuliskan rumus yang ia ketahui, kemudian menuliskan langkah 
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penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 2 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 2 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.7 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1.  

P : Apakah pada soal nomor 1 kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu ga paham? 

T2 : Tidak ada bu 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

T2 : Yakin bu 

P : Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 

1 ini. 

T2 : Diketahui 2500 pengunjung, 1200 memilih mendhoan, 860 

memilih soto sokaraja, dan 900 tidak memilih keduanya, 𝑛(𝑆) =
2500, 𝑛(𝐴) = 1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) = 900. Terus yang 

ditanyakan adalah banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan 

dan soto sokaraja, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 
P : Baik, waktu kamu mengerjakan nomor 1, apakah kamu 

merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

T2 : Iya bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T2 : Kan udah ada yang diketahui sama yang ditanyakan, habis itu nulis 

rumusnya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩
𝐵) + 𝑛(𝐶), nanti yang dicari 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) +
𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆) = 1200 + 860 + 900 − 2500. terus tinggal 

dijumlahkan, ketemu 460, terus digambar digram vennya bu, terus 

kesimpulannya juga. 
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P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T2 : Irisannya 460, yang A dikurangi 460 yang B dikurangi juga. A 

sama dengan 740 dan B sama dengan 400, C sama dengan 900 

diluar. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

T2 : Jadi, banyakya pengunjung yang memilih mendhoan dan soto 

Sokaraja adalah 460 pengunjung. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

tinggi 2 mampu menjelasn penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan 

runtut. Langkah yang dilakukan self-efficacy tinggi 2 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-

efficacy tinggi 2 juga mampu menentukan irisan kedua himpunan dengan 

benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 2 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4. 8 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 2 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 belum 

mampu menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.8 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

mampu memahami soal dengan cukup baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek 

self-efficacy tinggi 2 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal tersebut dengan benar serta mampu memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian. Subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan bahwa yang 

diketahui adalah 𝐺 = 15, 𝐻 = 1200, 𝐼 = 6, 𝐽 = 11, pada bagian yang 

ditanyakan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan 𝑛(𝑆). Sedangkan pada 

bagian kesimpulan, subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan kesimpulannya 

adalah banyaknya siswa kelas VII D adalah 46.  
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Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 2 belum mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat. Notasi yang digunakan oleh subjek self-

efficacy tinggi 2 dalam menuliskan bagian yang diketahui masih kurang 

tepat. Selain itu, subjek self-efficacy tinggi 2 tidak konsisten dalam 

menggunakan notasi. Pada bagian diketahui subjek menuliskan notasinya 

sebagai 𝐺, 𝐻, 𝐼, dan 𝐽 sedangkan pada langkah penyelesaian subjek self-

efficacy tinggi2 menuliskan notasinya sebagai 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), 𝑛(𝐶), dan 𝑛(𝐴 ∩

𝐵). 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 2 belum memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.8 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 belum mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika. Mula-mula subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan rumus 

yang ia ketahui untuk menentukan banyaknya siswa kelas VII D dengan 

menuliskan rumus untuk menentukan 𝑛(𝑆). Rumus dan langkah 

penyelesaian yang subjek self-efficacy tinggi 2 tulis sebenarnya sudah 

benar, hanya saja terdapat kesalahan subjek self-efficacy tinggi 2 dalam 

mensubstitusikan angka dalam rumus yang subjek tulis, yaitu pada bagian 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Sehingga hasil akhir yang didapat dan dituliskan oleh subjek self-

efficacy tinggi 2 salah serta berakibat pada kesimpulan yang salah juga. 
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Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 2 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 2 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada gambar 4.8 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 2, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

T2 : Tidak bu, hehe. 

P : Pada soal nomor 2 apakah kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T2 : Tidak ada bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

T2 : Yakin bu. 

P : Coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

T2 : Yang diketahui 15 siswa memilih masjid saka tunggal, 20 siswa 

memilih museum panglima besar tni jenderal soedirman 

purwokerto, 6 siswa memilih kedua tujuan tersebut, dan 11 siswa 

tidak memilih keduanya, 𝐺 = 15, 𝐻 = 20, 𝐼 = 6, 𝐽 = 11. 

Ditanyakan adalah banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan 

dan soto sokaraja, 𝑛(𝑆). 
P : Ok, waktu kamu mengerjakan soal nomor 2, apakah kamu 

merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

T2 : Iya bu 

P : Baik, coba tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T2 : Ditentuin dulu bu rumusnya, rumusnya sama kaya nomor 1 tapi 

yang dicari beda 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −
𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶) terus kan dimasukkan angka-angkanya, 

dijumlahkan hasilnya 46, terus digambar diagram vennya bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T2 : Ditengah-tengah ditulis 6, nanti G dikurangi 6 jadi 9, H juga 

dikurangi 6 jadi 14, terus yang I ada 11. 
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P : Baik, kesimpulan kamu apa? 

T2 : Kesimpulannya jumlah siswa kelas VII D ada 46 siswa, Bu.  

P : Baik, kenpa kamu disini nulisnya 𝐺, 𝐻, 𝐼, 𝐽 tetapi di bagian sini 

kamu nulisnya 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑛(𝐶)? Apakah itu sama ? 

T2 : Sama bu kayanya, hehe. Nah saya sebenarnya bingung disitu bu, 

makanya saya asal masuk-masukan aja. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 2 dapat 

memahami soal dengan cukup baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Dalam 

menjelaskan langkah penyelesaiannya, sebenarnya subjek self-efficacy 

tinggi 2 sudah benar tetapi dalam mensubstitusikan angkanya subjek self-

efficacy tinggi 2 mengalami kesulitan. Hal tersebut terjadi karena subjek 

self-efficacy tinggi 2 masih belum memahami konsep irisan, sehingga ketika 

mensubstitusikan angka dalam rumus kurang tepat karena tertukar dengan 

𝑛(𝐶) yang ditulis oleh subjek. Namun, langkah yang dilakukan self-efficacy 

tinggi 2 dalam menginterpretasikan dalam diagram venn sudah tepat dan 

lengkap meskipun penjelasannya kurang runtut. 

 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

memenuhi indikator memenuhi indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan memahami wacana dan kemampuan 
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sosiolinguistik, tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan tata bahasa 

dan kemampuan strategis. 

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 2 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.9 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 3  

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan hasil akhir benar 

tetapi diagram venn yang disajikan kurang tepat. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa self-efficacy tinggi 2 mampu 

memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 
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telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek 

self-efficacy tinggi 2 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal tersebut dengan benar serta mampu memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian.  

Subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐾) = 4, 𝑛(𝐿) = 9, 𝑛(𝑀) = 3, pada bagian yang 

ditanyakan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan 𝑛(𝐾𝑐) dan 𝑛(𝐿𝑐). 

Sedangkan pada bagian kesimpulan, subjek self-efficacy tinggi 2 

menuliskan kesimpulannya adalah banyaknya siswa yang tidak bertugas 

memainkan alt musik rinding adalah 11 siswa daan banyaknya siswa yang 

tidak bertugas bernyanyi 6 siswa. Selain itu, subjek self-efficacy tinggi 2 

juga menuliskan keterangan pemisalan yang digunakan. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 2 belum mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika dengan tepat. Terdapat kesalahan subjek self-efficacy 

tinggi 2 dalam menggunakan notasi 𝑛(𝐾𝑐) dan 𝑛(𝐿𝑐).  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.9 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 
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tinggi 2 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan rumus 

untuk menentukan 𝑛(𝐾𝑐) dan 𝑛(𝐿𝑐) selanjutnya menuliskan langkah 

penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 2 

belum terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

sedang 5 belum mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa diagram venn yang 

disajikan oleh subjek self-efficacy tinggi 2  belum tepat. Terlihat subjek self-

efficacy tinggi 2 belum memahami konsep irisan pada diagram venn dalam 

soal ini.  

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

T2 : Yakin bu. 

P : Coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

T2 : Yang diketahui 15 siswa paduan suara kelas VII E, 𝑛(𝑆) =
15. Siswa yang memainkan alat musik, 𝑛(𝐾) = 4.  Siswa yang 

bertugas menyanyi, 𝑛(𝐿) = 9. Siswa yang tidak melakukannya 

keduanya, 𝑛(𝑀) = 3. Yang ditanyakan banyaknya siswa yang tidak 

bertugas memainkan alat musik rinding 𝑛(𝐾𝑐), banyaknya siswa 

yang tidak bertugas menyanyi 𝑛(𝐿𝑐). 
P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

T2 : Nulis rumusnya 𝑛(𝐾𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐾𝑐) = 15 − 4 = 11, 

𝑛(𝐿𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐿𝑐) = 15 − 9 = 6. Habis itu cari 𝑛(𝑆) nya, 

𝑛(𝑆)nya ketemu 1. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 
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T2 : Karena tadi 𝑛(𝑆) nya 1, jadi ditengah ditulis 1. K tadi kan 

ketemunya 11, jadi ditulis 11, yang L juga ketemu 6 ditulis 6 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan K dan mana yang komplemen himpunan L? 

T2 : Komplemen himpunan K yang ini bu, yang komplemen himpunan 

L yang ini bu (menunjuk diagram venn). 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

T2 : Kesimpulannya 𝑛(𝐾𝑐) = 11, 𝑛(𝐿𝑐) = 6. Jadii, banyaknya siswa 

yang tidak bertugas memainkan alat musik rinding adalah 11 siswa, 

dan banyaknya siswa yang tidak bertugas menyanyi adalah 6 siswa. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 2 dapat 

memahami soal dengan cukup baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-

efficacy tinggi 2 sudah mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar, 

tetapi subjek belum memahami makna notasi yang yang digunakan. Selain 

itu, subjek self-efficacy tinggi 2 juga belum memahami konsep irisan dalam 

soal ini. Hal tersebut ditunjukkan saat subjek self-efficacy tinggi 2 

menjelaskan langkah penyelesaian untuk menentukan 𝑛(𝐾 ∩ 𝐿). Pada soal 

nomor 3 ini subjek self-efficacy tinggi 2 belum mampu mengiterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn dengan baik. Subjek self-efficacy tinggi 

2 juga belum mampu menunjukkan komplemen himpunan K dan 

komplemen himpunan L pada diagram venn. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 
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memahami wacana dan kemampuan strategis,  tetapi kurang memenuhi 

indikator kemampuan tata bahasa dan dan kemampuan sosiolinguistik. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 2 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4. 10 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Nomor 4 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.10 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy tinggi 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝑋) = 13, 𝑛(𝑌) = 9, 𝑛(𝑍) = 20, pada bagian yang 

ditanyakan subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan 𝑛(𝑋) dan 𝑛(𝑌). 

Sedangkan pada bagian kesimpulan, subjek self-efficacy tinggi 2 

menuliskan kesimpulannya adalah banyak siswa yang mengetahui kesenian 

Laisan adalah 11 dan yang mengetahui kebudayaan Baritan 7 siswa. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 2 belum mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat. Terdapat kekeliruan subjek self-efficacy 

tinggi 2 dalam menggunakan notasi 𝑛(𝑋) dan 𝑛(𝑌). Selain itu, subjek self-

efficacy tinggi 2 juga tidak konsisten dalam menggunakan notasi. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 410 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 cukup mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikannya. Subjek self-efficacy tinggi 2 

menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan rumus yang ia 

ketahui untuk menentukan 𝑛(𝑋 ∩ 𝑌). Kemudian menuliskan rumus untuk 
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menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 2 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 

2 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 sudah mampu menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn 

dan menyajikannya dengan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 4, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

T2 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

T2 : Bingung bu, kaya dobel-dobel. 

P : Baik, pada soal nomor 4 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

T2 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

T2 : Yakin bu, hehe. 

P : Coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

T2 : Yang diketahui jumlah siswa 𝑛(𝑆) = 40, siswa yang mengetahui 

kesenian Laisan 𝑛(𝑋) = 13, 𝑠iswa yang mengetahui kebudayaan 

Baritan 𝑛(𝑌) = 9,  sama yang tidak mengetahui keduanya 𝑛(𝑍) =
20 bu, yang ditanyakan 𝑛(𝑋) dan 𝑛(𝑌).  

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T2 : Nulis rumus apa aja yang mau digunain rumusnya biar ga lupa. 

Pertama nyari irisan, terus 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴). Hasil irisannya 

2,  𝑛(𝐴 − 𝐵) = 13 − 2 = 11, 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 9 − 2 = 7 terus 

digambar digram vennya bu. 
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P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

T2 : Irisannya 2, karena tadi X ketemunya 11 dan Y ketemunya 7, tulis 

disini 11 dan 7. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu  apa? 

T2 : Kesimpulannya jadi, n(𝐿) = 11 terus 𝑛(𝐵) = 7.  
P : Artinya apa? 

T2 : Jadi, siswa yang mengetahui kesenian Laisan ada 11 siswa dan 

siswa yang mengetahui kebudayaan Baritan ada 7 siswa.  

P : Baik, kenapa kamu menggunakan rumus 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) 

padahal kamu menuliskan bagian ditanyakan 𝑛(𝑋) dan 𝑛(𝑌)? 

T2 : Bingung saya bu, jadi nebak aja yang belum dipake gitu bu, hehe. 

P : Ok, baik. Sekarang coba ibu tunjukkan pada diagram venn ini, 

mana yang termasuk 𝐴 − 𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴. 
T2 : Yang ini bu (menunjuk bagian pada diagram venn). 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 2 yakin dengan jawabannya dan menemui kesulitan dalam 

mengerjakan soal. Subjek self-efficacy tinggi 2 belum dapat menyebutkan 

informasi yang ditanyakan dengan tepat, begitu juga dengan kesimpulan 

yang disebutkannya. Namun, hasil akhir yang disjelaskan oleh subjek self-

efficacy tinggi 2 benar dan prosesnya juga benar, hanya saja kurang tepat 

dalam menggunakan notasi. Subjek self-efficacy tinggi 2 sudah mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar. Subjek self-efficacy tinggi 

2 mampu menginterpretasi permasalahan dalam diagram venn, tetapi 

langkah yang dijelaskan subjek self-efficacy tinggi 2 kurang runtut dan 

masih ada bagian yang terlewat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 
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memahami wacana, kemampuan strategis dan kemampuan sosiolinguistik, 

tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy tinggi 2 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 
Gambar 4. 11 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Tinggi 2 Soal Nomor 5 

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.11 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 mampu memahami soal dengan cukup baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
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subjek self-efficacy tinggi 2 menuliskan apa yang diketahui dengan benar. 

Namun, subjek self-efficacy tinggi 2 tidak menuliskan apa yang ditanyakan. 

Subjek self-efficacy tinggi 2 juga mampu memberikan kesimpulan yang 

logis diakhir penyelesaian. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 

2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy tinggi 2 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy tinggi 2 belum cukup memenuhi indikator tersebut. 

Subjek self-efficacy tinggi 2 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang 

runtut, subjek self-efficacy tinggi 2 tidak menuliskan langkah 

penyelesaiannya. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan oleh subjek self-

efficacy tinggi 2 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy tinggi 2 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy tinggi 

2 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.11 terlihat bahwa subjek self-efficacy tinggi 
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2 menyajikan diagram venn dengan benar, tetpai masih ada bagian yang 

terlewat. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

tinggi 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

T2 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

T2 : Saya bisanya langsung diagram venn bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

T2 : Iya bu, yakin si hehe. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

T2 : 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) =
5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐶 ∩ 𝐵) = 3, sama ini irisan 2 bu. 

P : Coba ibu jelaskan apa yang diketahui itu. 

T2 : 𝑛(𝑆)  jumlah siswa di kelas VII A, 𝑛(𝐴) adalah jumlah siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong, 𝑛(𝐵) adalah jumlah 

siswa yang mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan, 𝑛(𝐶) 

adalah jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler kesenian 

buncisan, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) adalah jumlah siswa yang mendaftar tari 

gambyong dan gendhing Banyumasan, 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) adalah jumlah 

siswa yang mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan dan 

kesenian buncisan, terus 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) itu jumlah siswa yang mendaftar 

ekstrakurikuler  tari gambyong dan kesenian buncisan. Kemudian 

yang 2 irisan dari ketiga himpunan itu bu. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

T2 : Pertama, 2 ini kan irisan dari ketiga himpunan, ditaruh di tengah 

buat ngurangin semuanya ini bu. Irisan himpunan A dan B ada 5, 

ini 2, berarti di sebelah sini ditulis 3. Irisan himpunan A dan 

himpunan C ada 4, ini 2, berarti ditulis 2. Irisan himpunan B dan 

himpunan C ada 3, ini 2, berarti ditulis 1. Terus yang A berarti 

tinggal 2, yang B tinggal 4, yang C tinggal 2. Terus yang tidak 

mendaftar ketiga ekstrakurikuler tersebut, itu berarti 40 − 16 = 24 

bu. 

P : 16 itu darimana? 

T2 : Jumlah dari angka-angka yang ada di diagram venn ini bu. 

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

T2 : Jadi, banyaknya siswa yang mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan ada 2 siswa, banyaknya siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan ada 4 siswa, 
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banyaknya siswa yang mendaftar ekstrakurikuler kesenian 

Buncisan ada 2 siswa, banyaknya siswa yang tidak mendaftar 

ketiganya ada 24 bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

tinggi 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy tinggi 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy tinggi 2 mampu 

menjelaskan langkah penyelesaiannya melalaui diagram venn dengan 

benar. Langkah yang dilakukan self-efficacy tinggi 2 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy tinggi 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

4.1.2.2.2 Deskripsi Pola Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Self-

Efficacy Sedang 

Pada kelompok siswa dengan self-efficacy  sedang ditemukan kemampuan 

komunikasi yang beragam. Berdasarkan analisis terhadap jawaban tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa berdasarakan self-efficacy, diperoleh tiga pola 

kemampuan komunikasi matematis yang berbeda. 
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Pada pola self-efficacy sedang 1 terdapat 11 subjek, pada pola self-efficacy 

sedang 2 terdapat 6 subjek, dan pada pola self-efficacy sedang 3 terdapat 3 subjek. 

Peneliti mengambil masing-masing satu subjek pada setiap pola untuk mengetahui 

deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa. Berikut ini hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan hasil wawancara subjek self-efficacy 

sedang 1, subjek self-efficacy sedang 2, dan subjek self-efficacy sedang 3. 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Sedang 1 

Pola self-efficacy sedang 1 adalah siswa dengan self-efficacy sedang yang 

mampu memenuhi empat indikator kemampuan komunikasi matematis. Hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa subjek self-efficacy 

sedang 1 mampu mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi matematis dengan 

baik, yaitu dengan nilai 91. Berikut adalah analisis dan deskripsi indikator 

kemampuan komunikasi matematis serta wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 1 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4. 12 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1  Soal Nomor 1 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.12 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Kemampuan 

tata bahasa yaitu kemampuan siswa untuk memahami kosakata dan struktur 

yang digunakan dalam matematika. Ditinjau dari indikator kemampuan tata 

bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 telah memenuhi 



125 
 

 

indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

sedang 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika 

secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam mengoperasikan serta 

menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Kemampuan strategis yaitu kemampuan siswa untuk dapat menguraikan 

sandi/kode dalam pesan-pesan matematika. Pada Gambar 4.12 terlihat 

bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu  menguraikan unsur penting 

(kata kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian menyelesaikan 

secara runtut. Mula-mula subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan rumus 

yang ia ketahui yaitu 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶), kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan 

benar, dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan 

benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar, dalam hal ini mampu menginterpretasikan dalam diagram 

venn. Pada Gambar 4.12 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 
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b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

S1 : Yakin bu 

P : Ok, di soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S1 : Diketahui banyaknya seluruh pengunjung festival makanan khas 

Banyumas, 𝑛(𝑆) = 2500. Banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan, 𝑛(𝐴) = 1200. Banyaknya pengunjung yang memilih 

soto sokaraja, 𝑛(𝐵) = 860. Banyaknya pengunjung yang tidak 

memilih keduanya, 𝑛(𝐶) = 900. Terus yang ditanyakan itu 

banyaknya anggota irisan himpunan A dan himpunan B bu, 

notasinya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), yaitu banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja. 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Diketahui 𝑛(𝑆) = 2500, 𝑛(𝐴) = 1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) = 900. 
Ditanyakan banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto sokaraja, berarti 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Terus nulis rumusnya 𝑛(𝑆) =
𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶), nah 

nanti kan jadinya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶). 

Setelah itu 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dipindah ke kiri jadi positif, yang 𝑛(𝑆) 

dipindah ke kanan jadi negatif. Kemudian dimasukkan angka-angka 

yang tadi sudah diketahui bu jadinya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 1200 + 860 +
900 − 2500 = 460. Setelah itu digambar digram vennya bu, terus 

kesimpulannya jadi, banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja adalah sebanyak 460 pengunjung. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S1 : Kan irisannya tadi 460, nanti berarti yang 𝑛(𝐴) − 460 = 740, 

yang 𝑛(𝐵) − 460 = 400, terus yang tidak memilih keduanya ada 

900 diulis diluar dua lingkaran himpunan ini bu. 

 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

sedang 1 juga mampu menjelaskan kesimpulan yang logis diakhir 
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penyelesaian dengan benar. Subjek self-efficacy sedang 1 juga dapat 

menyebutkan dan menjelaskan notasi yang digunakannya dengan benar. 

Subjek self-efficacy sedang 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Subjek self-

efficacy sedang 1 dapat menjelaskan langkahnya menginterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn dengan benar dan runtut. Langkah yang 

dilakukan subjek self-efficacy sedang  1 dalam menginterpretasikan dalam 

diagram sudah tepat dan subjek self-efficacy sedang 1 juga mampu 

menentukan irisan kedua himpunan dengan benar. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficcy sedang 1 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4. 13 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 2 

Gambar 4.13 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat bahwa subjek self-efficcy sedang 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficcy 

sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficcy sedang 1 menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu memberikan 

kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Pada bagian diketahui, subjek self-efficcy sedang 1 menuliskan 

bahwa yang diketahui adalah jumlah siswa yang memilih masjid saka 
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tunggal sebagai 𝑛(𝐴) = 15, jumlah siswa yang memilih museum panglima 

besar TNI Jenderal Soedirman sebagai 𝑛(𝐵) = 20, jumlah siswa yang 

memilih keduanya sebagai 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6, dan jumlah siswa yang tidak 

memilih keduanya seabagai 𝑛(𝐶) = 11. Subjek self-efficcy sedang 1 

mampu memahami bahwa jumlah siswa yang memilih keduanya 

merupakan konsep irisan dan menyajikannya dalam notasi. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficcy sedang 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficcy sedang 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi 

matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficcy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.13 terlihat bahwa subjek self-efficcy sedang 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficcy sedang 1 menuliskan rumus yang ia ketahui untuk menentukan 

banyaknya siswa kelas VII D dengan menuliskan rumus untuk menentukan 

𝑛(𝑆). Kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan 

pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Pengerjaan yang dituliskan runtut, jelas, dan mudah dimengerti. 
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Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficcy sedang 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficcy sedang 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.13 terlihat bahwa subjek self-efficcy sedang 

1 mampu menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn 

kemudian menyajikannya dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficcy 

sedang 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

S1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S1 : Diketahui 𝑛(𝐴) = 15, 𝐴 adalah siswa yang memilih masjid saka 

tunggal. 𝑛(𝐵) = 20, 𝐵 adalah siswa yang memilih museum 

Jenderal Soedirman. 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) adalah banyakanya 

siswa yang memilih keduanya. 𝑛(𝐷) = 11, 𝐷 adalah siswa yang 

tidak memilih keduanya.. Ditanyakan banyaknya siswa kelas VII D, 

yaitu 𝑛(𝑆). 
P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S1 : Pertama, ditulis yang diketahui sama yang ditanyakan, diketahui 

𝑛(𝐴) = 15, 𝑛(𝐵) = 20, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6, 𝑑𝑎𝑛 𝑛(𝐷) = 11. 
Ditanyakan jumlah siswa kelas VII D, berarti 𝑛(𝑆). Terus nulis 

rumusnya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩
𝐵) + 𝑛(𝐷) = 15 − 6 + 6 + 20 − 6 + 11 = 40, terus digambar 

digram vennya bu, terus kesimpulannya jadi, jumlah siswa kelas VII 

D adalah 40 siswa. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S1 : Tadi diketahui 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6, nanti berarti yang 𝑛(𝐴) − 6 = 9, 9 

ditulis di himpunan A. 𝑛(𝐵) − 6 = 14, 14 ditulis di himpunan B, 

terus yang tidak memilih keduanya ada 11, berarti 11 ditulis diluar 

dua lingkaran himpunan ini bu. 
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Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

sedang 1 juga dapat menyebutkan dan menjelaskan notasi yang 

digunakannya dengan benar. Subjek self-efficacy sedang 1 juga mampu 

memahami bahwa jumlah siswa yang memilih keduanya merupakan konsep 

irisan.  

Subjek self-efficacy sedang 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan hasil 

penyelesaiannya pada tes kemampuan komunikasi matematis. Subjek self-

efficacy sedang 1 dapat menjelaskan langkahnya menginterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn dengan benar dan runtut. Langkah yang 

dilakukan subjek self-efficacy sedang 1 dalam menginterpretasikan dalam 

diagram sudah tepat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 
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(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 1 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 sebagai berikut 

 

 

Gambar 4. 14 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 3  

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.14 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 
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memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Pada bagian 

diketahui, subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆) = 15, jumlah siswa yang bertugas untuk memainkan alat 

musik sebagai 𝑛(𝐴) = 4, jumlah siswa yang bertugas menyanyi sebagai 

𝑛(𝐵) = 9, dan jumlah siswa yang tidak bertugas keduanya sebagai 𝑛(𝐶) =

3. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

sedang 1 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 

yang harus dicari. Kemudian menuliskan rumus untuk menentukan 

𝑛(𝐴𝑐)dan 𝑛(𝐵𝑐) Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk 

menentukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵).  Selanjutnya menuliskan langkah penyelesaian soal 

dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir 
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dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah 

dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 mampu menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn 

kemudian menyajikannya dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

S1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S1 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝐴 adalah siswa yang bertugas 

memainkan alat musik rinding. 𝑛(𝐵) = 9, 𝐵 adalah siswa yang 

bertugas menyanyi. Dan 𝑛(𝐶) = 3, 𝐶 adalah siswa yang tidak 

bertugas keduanya.. Ditanyakan banyaknya siswa yang tidak 

bertugas memainkan alat musik rinding dan banyaknya siswa yang 

tidak bertugas menyanyi. 

P : Sekarang coba sebutkan notasi pada bagian yang ditanyakan? 

S1 : Untuk banyaknya siswa yang tidak bertugas memainkan alat 

musik rinding itu 𝑛(𝐴𝑐) dan banyaknya siswa yang tidak bertugas 

menyanyi itu 𝑛(𝐵𝑐). 
P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

S1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Diketahui 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, dan 𝑛(𝐶) =
3. Ditanyakan 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐). Kemudian nulis rumus untuk 

menentukan 𝑛(𝐴𝑐), yaitu 𝑛(𝐴𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐴). Sedangkan 

untuk 𝑛(𝐵𝑐) adalah 𝑛(𝐵𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐵). Untuk 𝑛(𝐴𝑐) = 15 −



135 
 

 

4 = 11, 𝑛(𝐵𝑐) = 15 − 9 = 6. Kemudian untuk menggambar 

diagram vennya, dicari irisannya dulu bu pakai cara yang kaya 

nomor 1, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆) = 1. 

Kemudian tinggal menggambar diagram vennya, untuk himpunan 

A berarti 𝑛(𝐴) − 1 = 4 − 1 = 3, untuk himpunan 𝐵berarti 𝑛(𝐵) −
1 = 9 − 1 = 8. Kemudian yang tidak bertugas keduanya ada 3, 

berarti 3 ditulis diluar linkaran-lingkaran ini bu. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

S1 : (menunjuk bagian pada diagram venn) 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S1 : Kesimpulannya jadi, banyaknya siswa yang tidak bertugas 

memainkan alat musik rinding adalah 11 siswa, dan banyaknya 

siswa yang tidak bertugas menyanyi adalah 6 siswa.   

 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan secara benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

tinggi 1 juga dapat menyebutkan dan menjelaskan notasi yang 

digunakannya dengan benar. 

Subjek self-efficacy sedang 1 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut sesuai dengan langkah 

penyelesaian yang ditulis pada tes kemampuan komunikasi matematis. 

Langkah yang dilakukan subjek self-efficacy sedang 1 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn sudah tepat. Subjek self-efficacy 

sedang 1 juga mampu menunjukkan komplemen himpunan A dan 

komplemen himpunan B pada diagram venn dengan tepat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 1, dan diperkuat dengan 
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hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 1 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.15 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 15 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 4 

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.15 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Pada bagian 

diketahui, subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆), jumlah siswa yang mengetahui kesenian laisan, jumlah siswa 

yang mengetahui kebudayaan Baritan, dan jumlah siswa yang tidak 

mengetahui keduanya. Subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan bagian 

yang diketahui sebagai 𝑛(𝑆), 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), dan 𝑛(𝐶).  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy sedang 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.15  terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

sedang 1 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 

yang harus dicari. Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk 

menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian menuliskan rumus untuk 

menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) selanjutnya menuliskan langkah 
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penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan 

jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar, dalam hal ini menginterpretasikan dalam diagram venn. Pada 

Gambar 4.15 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 menyajikan 

diagarm venn dengan benar dan lengkap. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S1 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝐴 adalah siswa yang 

mengetahui kesenian Laisan. 𝑛(𝐵) = 9, 𝐵 adalah siswa yang 

mengetahui kebudayaan Baritan. Dan 𝑛(𝐶) = 20, 𝐶 adalah siswa 

yang tidak mengetahui keduanya.. Ditanyakan banyaknya siswa 

yang hanya mengetahui kesenian Laisan dan banyaknya siswa yang 

hanya mengetahui kebudayaan Baritan. 

P : Sekarang coba sebutkan notasi pada bagian yang ditanyakan? 

S1 : Untuk banyaknya siswa yang hanya mengetahui kesenian Laisan 

itu 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan banyaknya siswa yang hanya mengetahui 

kebudayaan Baritan itu 𝑛(𝐵 − 𝐴). 
P : Coba ibu jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 4 ini. 

S1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Diketahui 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, dan 𝑛(𝐶) =
20. Ditanyakan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴). Kemudian nulis rumus 
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𝑛(𝐴 − 𝐵) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩
𝐵).  Pertama yang dicari adalah irisannya dulu, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) +
𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆) = 2. Karena irisannya sudah ketemu, jadi 

𝑛(𝐴 − 𝐵) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 13 − 2 = 11 dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) =
𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 9 − 2 = 7. Kemudian tinggal menggambar 

diagram vennya, untuk himpunan A berarti 𝑛(𝐴) − 2 = 13 − 2 =
11, untuk himpunan 𝐵 berarti 𝑛(𝐵) − 2 = 9 − 2 = 7. Kemudian 

yang tidak mengetahui keduanya ada 20, berarti 20 ditulis diluar 

linkaran-lingkaran ini. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 𝐴 −
𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴? 

S1 : (menunjuk bagian pada diagram venn) 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S1 : Kesimpulannya jadi, banyaknya siswa yang hanya mengetahui 

kesenian Laisan adalah 11 siswa, dan banyaknya siswa yang hanya 

mengetahui kebudayaan Baritan adalah 7 siswa. 

 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

sedang 1 dalam wawancara juga mampu menyebutkan dan menjelaskan 

notasi-notasi yang digunakan. Selain itu subjek self-efficacy sedang 1 juga 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan 

runtut. Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 1 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn sudah tepat. Subjek self-efficacy 

sedang 1 juga mampu menunjukkan 𝐴 − 𝐵 dan 𝐵 − 𝐴 dengan benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 
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memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 1 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.16 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 16 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 1 Soal Nomor 5 

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy tinggi 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.16 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 1 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 1 menuliskan apa yang 

diketahui. Namun, subjek self-efficacy sedang 1 dalam menuliskan bagian 

yang ditanyakan kurang lengkap. Subjek self-efficacy sedang 1 mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, subjek self-efficacy sedang 1 cukup 

memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-

efficacy sedang 1 menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika 

secara tepat. Namun, hanya terdapat sedikit notasi yang dituliskan subjek 

self-efficacy sedang 1 pada penyelesaian nomor 5 ini. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 1 cukup memenuhi indikator tersebut. Subjek 

self-efficacy sedang 1 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang runtut. 

Subjek self-efficacy sedang 1 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy sedang 1 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 1 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

sedang 1 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar, dalam hal ini menginterpretasikan dalam diagram 

venn. Pada Gambar 4.16 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 
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menyajikan diagram venn dengan benar, tetapi subjek self-efficacy sedang 

1 tidak menuliskan bagian yang menginterpretasikan jumlah siswa yang 

tidak mendaftar ketiga ekstrakurikuler. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

S1 : Iya bu. Karena ini 3 himpunan bu, jarang dapat soal seperti ini. 

Terus bingung nulis cara mengerjakan di lembar jawab, bu. 

P : Ok, terus pada soal nomor 5 kamu menemukan kosak kata yang 

sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

S1 : Tidak ada bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

S1 : Kurang bu, karena ini soal uraian, kalau soal pilihan ganda saya 

yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

S1 : Jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong ada 

9, jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler gendhing 

Banyumasan ada 10, jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler 

kesenian buncisan ada 7, jumlah siswa yang mendaftar tari 

gambyong dan gendhing Banyumasan ada 5, jumlah siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan dan kesenian 

buncisan ada 4, jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler  tari 

gambyong dan kesenian buncisan ada 3. Kemudian yang mendaftar 

ketiganya ada 2. 

P : Sekarang coba pada bagain yang diketahui, notasinya apa saja? 

S1 : 𝑛(𝐴), 𝑛(𝐵), 𝑛(𝐶), 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶), 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶), sama 𝑛(𝐴 ∩
𝐵 ∩ 𝐶). 

P : Ok, baik. sekarang apa yang ditanyakan? 

S1 : Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

kesenian Buncisan, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ektrakurikuler gending Banyumasan dan banyaknya siswa yang 

tidak mendaftar ketiga ekstrakurikuler tersebut 

P : Coba ibu jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S1 : Digambar diagram vennya bu, kan ada tiga himpunan, irisan tiga 

himpunan ini ditulis 2. Tadi kan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5, tapi di irisa tiga 

himpunan sudah ada 2, berarti tinggal 3 (sambil menunjuk bagian 

dalam diagram venn). Begitu juga untuk 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4 , berarti 
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ditulis 2. 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3, berarti ditulis 1. Untuk  banyaknya siswa 

yang hanya mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan, 

berarti kan 𝑛(𝐴) − 3 − 2 − 2 = 2. Untuk banyaknya siswa yang 

hanya mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan, berarti kan 

𝑛(𝐵) − 3 − 2 − 1 = 4. Untuk banyaknya siswa yang hanya 

mendaftar ekstrakurikuler kesenian Buncisan 𝑛(𝐶) − 2 − 2 − 1 =
2. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan adalah 2 siswa, banyaknya siswa yang 

hanya mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan adalah 4 

siswa, banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler 

kesenian Buncisan adalah 2 siswa, dan banyaknya siswa yang tidak 

mendaftar ketiganya adalah 24 siswa.  

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada soal nomor 5, 

terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 1 kurang yakin dengan 

jawabannya dan menemui kesulitan untuk menuliskan langkah 

pengerjaannya dalam lembar jawab. Subjek self-efficacy sedang 1 cukup 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Meskipun dalam lembar jawab subjek 

self-efficacy sedang 1 tidak menuliskan secara runtut, tetapi saat wawancara 

subjek mampu menjelaskan cara mengerjakannya melalui diagram venn. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 1 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat dan lengkap. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 
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2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Sedang 2 

Pola self-efficacy sedang 2 adalah siswa dengan self-efficacy sedang yang 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik. Pada pola ini subjek tidak memenuhi indikator kemampuan tata 

bahasa. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa subjek 

self-efficacy sedang 2 mampu mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan cukup baik, yaitu dengan nilai 83. Berikut adalah analisis dan 

deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-effiacy sedang 2 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.17 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 17 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 1 
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Gambar 4.17 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.17 terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 

2 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-effiacy 

sedang 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-effiacy sedang 2 menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu memberikan 

kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Subjek self-effiacy sedang 2 

menuliskan bahwa yang diketahui adalah 𝑛(𝑆) = 2500, 𝑛(𝐴) =

1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) = 900, pada bagian yang ditanyakan subjek self-

effiacy sedang 2 menuliskan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Sedangkan pada bagian kesimpulan, 

subjek self-effiacy sedang 2 menuliskan kesimpulannya adalah banyaknya 

pengunjung yang memilih mendhoan dan soto Sokaraja adalah sebanyak 

460 pengunjung. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 

2 belum cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-effiacy sedang 2 belum mampu menggunakan 

simbol/notasi dan operasi matematika dengan tepat. Terdapat kekeliruan 

subjek self-effiacy sedang 2 dalam menggunakan notasi 𝑛(𝑆).  



146 
 

 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-effiacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.17 terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

effiacy sedang 2 menuliskan rumus yang ia ketahui, kemudian menuliskan 

langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian 

subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-effiacy sedang 2 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-effiacy sedang 

2 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.17 terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 

2 menyajikan diagram venn dengan benar. Namun, diagram venn yang 

disajikan masih ada bagian yang terlewat. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-effiacy 

sedang 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah pada soal nomor 1 kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu ga paham? 

S2 : Tidak bu 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

S2 : Yakin bu. 

P : Ok, di soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 
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S2 : Yang diketahui  𝑛(𝑆) = 2500,  𝑛(𝐴) = 1200,  𝑛(𝐵) = 860, 

𝑛(𝐶) = 900 yang ditanyakan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) bu. 

P : Sekarang coba jelaskan makna notasi pada bagian yang diketahui 

dan ditanyakan? 

S2 : Himpunan pengunjung yang memilih mendhoan itu himpunan A, 

berarti 𝑛(𝐴) = 1200, pengunjung yang memilih soto sokaraja itu 

himpunan B, berarti 𝑛(𝐵) = 860, terus 2500 itu 𝑛(𝑆)nya, yang 

tidak memilih keduanya dimisalkan himpunan C, berati 𝑛(𝐶) =
900, yang ditanyakan banyaknya irisan himpunan A dan B. 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S2 : Pertama, ditentuin dulu caranya mau gimana, terus nulis 𝑛(𝑆) =
𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +
𝑛(𝐶) rumusnya, yang ini dicoret karena negatif dan positif, terus 

angka-angkanya dimasukkan kesini. Setelah dijumlahkan, hasilnya 

460 bu.  

P : Baik, coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram 

vennya. 

S2 : Karena tadi ketemunya 460, buat ngurangi yang A dan B, jadi 𝐴 =
740 dan 𝐵 = 400. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S2 : Kesimpulannya, jadi banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto Sokaraja adalah sebanyak 460 pengunjung, Bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 yakin dengan jawabannya.Subjek self-efficacy sedang 2 dapat 

memahami soal dengan cukup baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap.  

Subjek self-efficacy sedang 2 mampu menjelaskan penyelesaian 

masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Namun, subjek self-efficacy sedang 

2 dalam menggunakan notasi 𝑛(𝑆) dan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) masih belum tepat 

sehingga subjek salah memahami hasil akhirnya sebagai 𝑛(𝑆).  Langkah 

yang dilakukan self-efficacy sedang 2 menginterpretasikan permasalahan 

dalam diagram venn sudah benar, tetapi masih ada bagian yang terlewat 

yaitu bilangan yang menginterpretasikan banyaknya pengunjung yang tidak 

memilih keduanya.  
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c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik, 

tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 2 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.18 sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4. 18 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 2 

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 
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a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.18 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Subjek self-

efficacy sedang 2 menuliskan bahwa yang diketahui adalah  𝐴 = 15, 𝐵 =

20, 𝐶 = 6, 𝐷 = 11, pada bagian yang ditanyakan subjek self-efficacy 

sedang 2 menuliskan 𝑛(𝑆). Sedangkan pada bagian kesimpulan, subjek self-

efficacy sedang 2 menuliskan kesimpulannya adalah banyaknya siswa kelas 

VII D yaitu 40 siswa.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 2 belum mampu menggunakan simbol/notasi 

dan operasi matematika secara tepat. Notasi yang digunakan oleh subjek 

self-efficacy sedang 2 dalam menuliskan bagian yang diketahui masih 

kurang tepat. Selain itu, pada langkah penyelesaian subjek self-efficacy 

sedang 2 memisalkan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) sebagai 𝑥, tetapi subjek juga menuliskan 6 

pada operasi selanjutnya. 



150 
 

 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.18 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficacy sedang 2 menuliskan rumus yang ia ketahui untuk menentukan 

banyaknya siswa kelas VII D dengan menuliskan rumus untuk menentukan 

𝑛(𝑆). Kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan 

pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Pengerjaan yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 2 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

sedang 2 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.18 terlihat bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 menyajikan diagram venn dengan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 2, apakah kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

S2 : Tidak bu, hehe. 

P : Ok, terus pada soal nomor 2 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

S2 : Ga ada bu.  
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P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S2 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S2 : Yang diketahui 15 siswa memilih masjid saka tunggal, 𝐴 = 15. 20 

siswa memilih museum panglima besar tni jenderal soedirman 

purwokerto, 𝐵 = 20. 6 siswa memilih kedua tujuan tersebut, 𝐶 = 6. 
11 siswa tidak memilih keduanya, 𝐷 = 11. Ditanyakan banyaknya 

siswa kelas VII D. 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S2 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan, habis 

itu nulis rumusnya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +
𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶). Terus angka-angkanya digunain bu 

jadinya 𝑛(𝑆) = 15 − 𝑥 + 6 + 20 − 6 + 11 = 9 + 6 + 20 − 6 +
11 = 40, hasilnya 40 bu. 

P : Yang 𝑥 itu apa? 

S2 : Irisannya bu. 

P : Baik, irisannya sudah diketahui belum? 

S2 : Belum bu. 

P : 𝑥 yang kamu tulis sama 6 itu sama apa tidak? 

S2 : Oh iya bu, sama hehe. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S2 : Kan irisannya 6, yang A dan B dikurangi 6 jadinya 9 sama 14. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S2 : Kesimpulannya 𝑛(𝑆) nya 40 bu. Jadi, banyaknya siswa kelas VII 

D ada 40 siswa, Bu.  

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy sedang 2 belum 

memahami makna notasi 𝑥 yang subjek gunakan untuk menginterpretasikan 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Subjek self-efficacy sedang 2 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Langkah yang 

dilakukan self-efficacy sedang 2 dalam menginterpretasikan dalam diagram 

venn juga sudah tepat. 
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c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik 

tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 2  pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.19 sebagai berikut.    

 

Gambar 4. 19 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 2  Soal Nomor 3 

Gambar 4.19 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 
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a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.19 terlihat bahwa self-efficacy sedang 2 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar dan lengkap. 

Namun, subjek self-efficacy sedang 2 belum memberikan kesimpulan di 

akhir penyelesaian. Subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan bahwa yang 

diketahui adalah 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3. Pada bagian 

yang ditanyakan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan bahwa yang 

ditanyakan adalah banyaknya siswa yang tidak bertugas memainkan alat 

musik rinding dan banyaknya siswa yang tidak menyanyi.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2 belum cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficacy sedang 2 belum mampu menggunakan 

simbol/notasi dan operasi matematika dengan tepat. Terdapat kesalahan 

subjek self-efficacy sedang 2  dalam menuliskan notasi 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) 

menjadi 𝑛(𝐴2) serta 𝑛(𝐵2). 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.19 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu  
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menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

sedang 2  menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan rumus 

yang ia ketahui untuk menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian 

menuliskan rumus untuk menentukan 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) 

selanjutnya menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada 

akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan 

yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 2  

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.19 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2  menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan 

diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 2  terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini soal tentang apa? 

S2 : Tentang 𝑛(𝐴2)sama 𝑛(𝐵2) bu. 

P : 𝑛(𝐴2) dan 𝑛(𝐵2) itu apa? 

S2 : Ini bu yang komplemen gitu bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

S2 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 
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S2 : Yang diketahui 15 siswa akan tampil pada pentas seni, 𝑛(𝑆) =
15. 4 siswa bertugas memainkan alat musik Rinding, 𝑛(𝐴) = 4. 9 

siswa bertugas menyanyi, 𝑛(𝐵) = 9. Sedangkan 3 siswa lainnya 

tidak bertugas keduanya, 𝑛(𝐶) = 3. Ditanyakan adalah banyaknya 

siswa yang tidak bertugas memainkan alat musik Rinding dan 

banyaknya siswa yang tidak menyanyi. 

P : Baik, coba sebutkan notasi pada bagian yang ditanyakan. 

S2 : 𝑛(𝐴2) dan 𝑛(𝐵2). 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

S2 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui dan ditanyakan, terus nulis 

rumusnya 𝑛(𝑆) buat nyari irisannya bu. Yang irisan itu diganti 𝑥 bu, 

setelah angkanya dimasukkan jadi 𝑛(𝑆) = 4 − 𝑥 + 𝑥 + 9 − 𝑥 + 3. 

𝑥 yang sebelahan ini dicoret bu jadi 𝑛(𝑆) = 4 + 9 − 𝑥 + 3 = 16 −
15 = 1. Habis itu nyari komplemennya bu, 𝑛(𝐴2) = 𝑛(𝑆) −
𝑛(𝐴) = 15 − 4 = 11 sama 𝑛(𝐵2) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐵) = 15 − 9 = 6.  

P : Coba jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S2 : Karena irisannya ketemu 1, A dan B dikurangi 1 semua, jadinya 

𝐴 = 11, dan  𝐵 = 6. Yang tidak bertugas keduanya ada 3 ditulis 

disini bu. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

S2 : Komplemen himpunan A yang ini bu (menunjuk diagram venn), 

komplemen himpunan B yang ini bu (menunjuk diagram venn). 

P : Coba sebutkan kesimpulan kamu. 

S2 : Kesimpulannya berarti 𝑛(𝐴2) = 11, 𝑛(𝐵2) = 6, banyaknya siswa 

yang tidak bertugas memainkan alat musik rinding adalah 11 siswa, 

dan banyaknya siswa yang tidak bertugas menyanyi adalah 6 siswa.  

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap.  

Subjek self-efficacy sedang 2 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Namun, subjek dalam 

menyebutkan notasi komplemen suatu himpunan masih kurang tepat. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 2  dalam menginterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn juga sudah tepat. Namun, subjek self-
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efficacy sedang 2 dalam menjelaskan langkahnya dalam menggambar 

diagram venn masih sangat singkat dan kurang runtut. Subjek self-efficacy 

sedang 2 mampu menunjukkan komplemen himpunan A dan komplemen 

himpunan B pada diagram venn. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik, 

tetapi kurang mememnuhi indikator kemampuan tata bahasa.  

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 2 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4. 20 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 4 

Gambar 4.20 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.20 terlihat bahwa self-efficacy sedang 2 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan apa yang 
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diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar dan lengkap. 

Namun, subjek self-efficacy sedang 2 belum memberikan kesimpulan di 

akhir penyelesaian. Subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan bahwa yang 

diketahui adalah 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 20. Pada 

bagian yang ditanyakan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan bahwa 

yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang hanya mengetahui kesenian 

Laisan dan banyaknya siswa yang hany mengetahui kebudayaan Baritan. 

Subjek self-efficacy sedang 2 dalam menuliskan apa yang ditanyakan belum 

menggunakan notasi sehingga terkesan menulis ulang soal. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 2 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy sedang 2 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.20 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

sedang 2 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan rumus 

yang ia ketahui untuk menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian 

menuliskan rumus untuk menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) selanjutnya 
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menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir 

penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang 

dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 2 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

sedang 2 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.20 terlihat bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian 

menyajikan diagram venn dengan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 4, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S2 : Tidak bu 

P : Pada soal nomor 4 apakah kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

S2 : Ga ada bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S2  Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S2 : Diketahui  𝑛(𝑆) = 40, 13 siswa mengetahui kesenian Laisan 

𝑛(𝐴) = 13, 9 siswa mengetahui kebudayaan Baritan 𝑛(𝐵) = 9, 

sedangkan 20 siswa tidak mengetahui keduanya 𝑛(𝐶) = 20. 

Ditanyakan banyaknya siswa yang hanya mengetahui kesenian 

Laisan dan banyaknya siswa yang hanya mengetahui kebudayaan 

Baritan. 

P : Coba sebutkan notasi pada bagian yang ditanyakan. 

S2 : Notasinya 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴). 
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P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S2 : Karena yang ditanyakan 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dan 

𝑛(𝐵 − 𝐴) = 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), nyari irisannya dulu bu. Irisannya 

dicari pakai rumus 𝑛(𝑆) yang biasa bu, nanti setelah angkanya 

masuk jadinya 𝑛(𝑆) = 13 − 𝑥 + 𝑥 + 9 − 𝑥 + 20 = 42 − 40 = 2. 

Habis ketemu irisannya, langsung disesuaikan sama rumus kurang 

tadi bu jadinya 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 13 − 2 = 11 dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 9 − 2 =
7. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S2 : Caranya sama kaya tadi bu, 13 − 2 = 11 itu yang A, sama 9 −
2 = 7 itu yang B. 

P : Coba sebutkan kesimpulannya untuk nomor 4. 

S2 : Kesimpulannya jadi siswa yang hanya mengetahui kesenian Laisan 

ada 11 siswa dan siswa yang hanya mengetahui kebudayaan Baritan 

ada 7 siswa.  

P : Ok, baik. Sekarang coba ibu tunjukkan pada diagram venn ini, 

mana yang termasuk 𝐴 − 𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴. 
S2 : Yang ini bu (menunjuk bagian pada diagram venn). 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan secara benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

sedang 2 dalam wawancara juga mampu menyebutkan dan menjelaskan 

notasi-notasi yang digunakan. Selain itu subjek self-efficacy sedang 2 juga 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan 

runtut. Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 2 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-

efficacy sedang 2 juga mampu menunjukkan 𝐴 − 𝐵 dan 𝐵 − 𝐴 dengan 

benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 2, dan diperkuat dengan 
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hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik.  

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 2 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.21 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4. 21 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 2 Soal Nomor 5  

Gambar 4.21 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Ditinjau dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat 

bahwa subjek self-efficacy sedang 2 cukup memenuhi indikator tersebut. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 menuliskan 
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apa yang diketahui dengan benar dan lengkap serta menuiskan kesimpulan 

di akhir penyelesaiannya. Namun, subjek self-efficacy sedang 2 belum 

menuliskan bagian yang ditanyakan. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 2 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Subjek 

self-efficacy sedang 2 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang runtut. 

Subjek self-efficacy sedang 2 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy sedang 2 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 2 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 2 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar, dalam hal ini menginterpretasikan dalam diagram venn. Pada 

Gambar 4.21 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 2 menyajikan 
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diagram venn dengan benar, akan tetapi kurang lengkap. Masih terdapat 

komponen dalam diagram venn yang terlewat. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S2 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

S2 : Bingung ngerjainnya gimana nulis bu, banyak banget bu hehe. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S2 : Tidak yakin bu, hehe. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

S2 : 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) =
5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐶 ∩ 𝐵) = 3, sama 2 ini irisan dari ketiga 

himpunan bu. 

P : Coba ibu jelaskan arti dari notasi-notasi yang kamu gunakan ini. 

S2 : 𝑛(𝑆) itu jumlah siswa di kelas VII A, 𝑛(𝐴) itu jumlah siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong, 𝑛(𝐵) itu jumlah siswa 

yang mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan, 𝑛(𝐶) itu 

jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler kesenian buncisan, 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) itu jumlah siswa yang mendaftar tari gambyong dan 

gendhing Banyumasan, 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) itu jumah siswa yang mendaftar 

ekstrakurikuler gendhing Banyumasan dan kesenian buncisan, terus 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) itu jumlah siswa yang mendaftar ekstrakurikuler  tari 

gambyong dan kesenian buncisan. Kemudian yang 2 ini irisan dari 

tiga himpunan itu bu. 

P : Ok baik, waktu kamu mengerjakan soal nomor 5, apakah kamu 

merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

S2 : Iya bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S2 : Gambar diagram vennya bu, kan ada tiga himpunan. Irisan A dan 

B ada 5, disini 2, berarti ditulis 3. Irisan A dan C ada 4, disini 2, 

berarti ditulis 2. Irisan B dan C kan ada 3, disini 2, berarti ditulis 1. 

Terus dikurang-kurangin bu, yang A jadinya 2, yang B jadinya 4, 

yang C jadinya 2. Terus yang tidak mendaftar ketiganya itu 40 

dikurangi semua angka yang ada disini bu, hasilnya 24.  

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

S2 : Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar tari gambyong 

Banyumasan ada 2 siswa. Kemudian banyaknya siswa yang hanya 

mendaftar gendhing Banyumasan ada 4 siswa. Banyaknya siswa 



164 
 

 

yang hanya mendaftar kesenian Buncisan ada 2 siswa. Terus yang 

tidak mendaftar ketiga ekstrakurikuler tersebut ada 24 bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 2 tidak yakin dengan jawabannya dan menemui kesulitan untuk 

menuliskan langkah pengerjaannya dalam lembar jawab. Subjek self-

efficacy sedang 2 dapat memahami soal dengan baik karena mampu 

menyebutkan informasi yang diketahui dengan benar dan lengkap. Subjek 

self-efficacy sedang 2 mampu menjelaskan langkah penyelesaian melalui 

diagram venn dengan benar. Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 2 

dalam menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat dan 

lengkap. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

3) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Sedang 3 

Pola self-efficacy sedang 3 adalah siswa dengan self-efficacy sedang yang 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

indikator kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik. Pada pola ini subjek tidak memenuhi indikator kemampuan 

memahami wacana. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan 
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bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu mengerjakan soal tes kemampuan 

komunikasi matematis dengan cukup baik, yaitu dengan nilai 83. Berikut adalah 

analisis dan deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta 

wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.22 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 22Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 1 

Gambar 4.22 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.22 terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 

3 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-effiacy 
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sedang 3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-effiacy sedang 3 menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dengan benar dan lengkap. Namun, subjek 

self-effiacy sedang 3 belum menuliskan kesimpulan di akhir 

penyelesaiannya.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Kemampuan 

tata bahasa yaitu kemampuan siswa untuk memahami kosakata dan struktur 

yang digunakan dalam matematika. Ditinjau dari indikator kemampuan tata 

bahasa, terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 3 telah memenuhi 

indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-effiacy 

sedang 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika 

secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam mengoperasikan serta 

menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-effiacy sedang 3 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.22 terlihat bahwa subjek self-effiacy sedang 3 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

effiacy sedang 3 menuliskan rumus yang ia ketahui, kemudian menuliskan 

langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian 

subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-effiacy sedang 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-effiacy sedang 3 
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mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar, dalam hal ini subjek mampu menginterpretasikan 

permasalahan ke dalam diagram venn. Pada Gambar 4.22 terlihat bahwa 

subjek self-effiacy sedang 3 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan 

benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

S3 : Yakin bu. 

P : Ok, di soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

S3 : Diketahui  2500 pengunjung festival makanan khas Banyumasan, 

𝑛(𝑆) = 2500. 1200 pengunjung memilih mendhoan, 𝑛(𝐴) =
1200. 860 pengunjung memilih soto sokaraja, 𝑛(𝐵) = 860. 900 

pengunjung tidak memilih keduanya, 𝑛(𝐶) = 900. Ditanyakan 

banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan dan soto sokaraja, 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S3 : Ditulis yang diketahui sama yang ditanyakan, kan rumusnya 

𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +
𝑛(𝐶), dicoret dihilangkan 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝐴 ∩
𝐵) + 𝑛(𝐶). Terus dipindah jadinya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) +
𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆). Setelah dihitung hasilnya 460 bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S3 : Jawaban tadi 460, itu buat ngurangin di A sama di B. Di A dari 

1200 dikurangi 460 jadi 760, di B dari 860 dikurangi 460 jadi 400. 

Terus yang tidak memilih keduanya ada 900. 

P : Coba sebutkan kesimpulannya. 

S3 : Kesimpulannya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 460 bu. 

P : Artinya apa? 

S3 : Jumlah pengunjung yang memilih mendhoan dan soto sokaraja 

ada 460 pengunjung. 
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Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 3 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 3 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

sedang 3 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, 

dan runtut. Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 3 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-

efficacy sedang 3 juga mampu menentukan irisan kedua himpunan dengan 

benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4. 23 Hasil Pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3  soal nomor 2 

Gambar 4.23 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.23 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 mampu memahami soal dengan cukup baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 belum cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficacy sedang 3 dalam menuliskan apa yang diketahui 

masih kurang lengkap dan tidak menuliskan kesimpulan di akhir 

penyelesaian.  
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Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

kesalahan subjek self-efficacy sedang 3 dalam menggunakan simbol dan 

mengoperasikannya, yaitu pada bagian 15 − 𝑥 + 6 + 20 − 6 + 11 = 9 +

6 + 20 − 6 + 11. Terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 3 belum 

memahami sepenuhnya konsep penggunaan simbol 𝑥, karena subjek self-

efficacy sedang 3 masih menuliskan 6 pada operasi berikutnya.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 3 cukup memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.23 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 3 cukup mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikannya. Langkah penyelesaian soal yang 

ditulis oleh subjek self-efficacy sedang 3 sudah cukup benar, dan pada akhir 

penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir yang benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 3 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.23 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 
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b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

S3 : Kurang yakin bu sebenere, hehe. 

P : Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 

2 ini. 

S3 : Yang diketahui 𝑛(𝐴) = 15, 𝑛(𝐵) = 20, dan 𝑛(𝐶) = 11. A adalah 

himpunan siswa yang memilih masjid saka tunggal dan B adalah 

himpunan siswa yang memilih Museum Panglima Besar TNI 

Jenderal Soedirman. Yang ditanyakan 𝑛(𝑆) bu. 

P : Baik, coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S3 : Pertama nulis rumus yang mau digunakan bu, tadi yang diketahui 

itu dimasukkan ke rumusnya bu, terus dijumlahkan bu hasilnya 40. 

P : Ini 𝑥 maksudnya apa? 

S3 : Irisannya bu 

P : Baik, terus ini yang 6 itu apa? 

S3 : Irisan juga bu. 

P : 𝑥 dan 6 itu berarti sama-sama irisan? 

S3 : Iya bu. 

P : Ok baik, terus kenapa kamu disini menuliskan 9, menentukan 9 itu 

bagaimana caranya? 

S3 : 9 itu dari 15 dikurangi 𝑥 bu, 𝑥 kan tadi irisan bu, irisannya 6 bu. 

P : Oh begitu, baik sekarang coba ibu jelaskan bagaimana kamu 

menggambar diagram vennya. 

S3 : Karena irisannya 6, A jadi 15 − 6 = 9, B jadi 20 − 6 = 14. Yang 

tidak memilih keduanya ada 11, tinggal ditulis disini bu.  

P : Coba sekarang sebutkan kesimpulan kamu untuk nomor 2 ini. 

S3 : Kesimpulannya 𝑛(𝑆) = 40 bu. 

P : Kalau sesuai soal nomor 2, 𝑛(𝑆) = 40 artinya apa? 

S3 : Artinya jumlah siswa ada 40 bu.  

Petikan wawancara menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 kurang yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 3 cukup 

memahami soal karena mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan meskipun ada bagian yang terlewat yaitu 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6. Saat 

wawancara, subjek menyebutkan bahwa 𝑥 adalah representasi dari 𝑛(𝐴 ∩

𝐵), akan tetapi subjek self-efficacy sedang 3 kurang tepat dalam 
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menggunakan simbol tersebut. Subjek self-efficacy sedang 3 dalam 

menjelaskan penyelesaian masalah sudah benar, akan tetapi kurang runtut. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 3 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

strategis dan kemampuan sosiolinguistik, tetapi kurang memenuhi indikator 

kemampuan memahami wacana dan kemampuan tata bahasa. 

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.24. 
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Gambar 4. 24 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 3 

Gambar 4.24 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar.  

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis   

Berdasarkan Gambar 4.24 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 belum mampu memahami soal dengan baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 belum memenuhi indikator tersebut. Pada bagian ditanyakan, subjek self-

efficacy sedang 3 sudah mampu menuliskan dengan benar dan 

menggunakan notasi. Namun, subjek self-efficacy sedang 3 belum 

menuliskan apa yang diketahui dengan benar. Pemisalan yang ditulis oleh 

subjek self-efficacy sedang 3 kurang tepat, yaitu pemisalan pada himpunan 
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B dan himpunan C. Selain itu, subjek self-efficacy sedang 3 juga belum 

menuliskan kesimpulan di akhir penyelesaiannya.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy sedang 3 belum memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.24 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 3 sebenarnya cukup 

mampu  menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Namun, terdapat 

kekeliruan subjek self-efficacy sedang 3 dalam mensubstitusikan 𝑛(𝐴) dan 

𝑛(𝐵) pada rumus 𝑛(𝐴𝑐) serta 𝑛(𝐵𝑐) sehingga hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy sedang 3 kurang tepat. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 3 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.24 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 
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3 menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dengan memisalkannya 

sebagai 𝑥 kemudian menyajikan diagram venn dengan lengkp dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu di soal nomor 3 ini? 

S3 : Kurang yakin bu, hehe. 

P : Coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

S3 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3, ditanyakan 

𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐). 

P : Coba dijelaskan arti notasi yang kamu sebutkan tadi. 

S3 : 𝑛(𝑆) misalkan jumlah siswa yang tampil pentas seni, B adalah 

himpunan siswa yang memainkan alat musik rinding, C adalah 

himpunan siswa yang yang menyanyi, terus yang ditanyakan 

banyaknya siswa yang tidak memainkan alat musik rinding dan 

banyaknya siswa yang tidak menyanyi. 

P : Waktu kamu mengerjakan soal nomor 3, apakah kamu 

merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

S3 : Iya bu. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

S3 : Saya nulis rumus 𝑛(𝑆) dulu biar lebih gampang bu buat nyari 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩
𝐵) + 𝑛(𝐶). Misalkan irisannya 𝑥, jadi 𝑛(𝑆) = 4 − 𝑥 + 𝑥 + 9 −
𝑥 + 3. Terus −𝑥 sama 𝑥 dicoret tinggal 4 + 9 − 𝑥 + 3, yang 𝑥 

dipindah ke kiri yang 𝑛(𝑆)dipindah ke kanan jadinya 𝑥 = 4 + 9 +
3 − 15 = 16 − 15 = 1. Kemudian nyari 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) nya 

tinggal pake rumus yang ada bu ketemunya 6 sama 11. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S3 : Irisannya tadi 1, berarti yang A itu 4 − 1 = 3, yang B ditulis 9 −
1 = 8, yang diluar yang tidak bertugas keduanya yaitu 3. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

S3 : Yang A segini bu, yang B segini (menunjukkan diagram venn). 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S3 : Kesimpulannya 𝑛(𝐴𝑐) = 6 dan 𝑛(𝐵𝑐) = 11.  

P : Artinya apa? 

S3 : Artinya, banyaknya siswa yang tidak bertugas memainkan alat 

musik rinding adalah 6 siswa, banyaknya siswa yang tidak bertugas 

menyanyi adalah 11 siswa. 
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Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 3 kurang yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 3 

terlihat belum cukup memahami soal dengan baik. Sama dengan yang 

dituliskan pada lembar jawab, saat wawancara subjek self-efficacy sedang 3 

juga kurang tepat dalam menyebutkan pemisalan pada bagian diketahui. 

Langkah penyelesaian yang dijelaskan oleh subjek self-efficacy 

sedang 3 sebenarnya sudah benar, tetapi angka yang disubstitusikan oleh 

subjek self-efficacy sedang 3 tertukar satu sama lain, sehingga menyebabkan 

hasil akhir yang salah. Langkah yang dilakukan subjek self-efficacy sedang 

3 dalam menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn sudah tepat 

dan lengkap. Subjek self-efficacy sedang 3 juga mampu menunjukkan 

komplemen himpunan A dan komplemen himpunan B pada diagram venn. 

c. Triangulasi 

 Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

tata bahasa dan kemampuan sosiolinguistik, tetapi kurang memenuhi 

indikator kemampuan memahami wacana dan kemampuan strategis. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4. 25 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 4 

Gambar 4.25 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Ditinjau dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat 

bahwa subjek self-efficay sedang 3 belum cukup memenuhi indikator 

tersebut. Meskipun subjek self-efficay sedang 3 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut serta memberikan kesimpulan 

diakhir penyelesaian, tetapi bagian-bagian tersebut masih kurang tepat. 

Pada bagian diketahui dan ditanyakan, subjek self-efficay sedang 3 sudah 
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mampu menuliskan notasinya, tetapi ada kekeliruan subjek self-efficay 

sedang 3 dalam menuliskan pemisalan. Pada bagian diketahui, subjek self-

efficay sedang 3 menuliskan 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 20. 

Namun, subjek self-efficay sedang 3 menuliskan pemisalan B sebagai 

himpunan siswa yang mengetahui Laisan dan C sebagai himpunan siswa 

yang mengetahui kebudayaan Baritan. Selain itu, kesimpulan yang subjek 

self-efficay sedang 3 tuliskan kurang jelas, karena subjek hanya menuliskan 

angka-angkanya saja. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficay sedang 

3 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficay sedang 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficay sedang 3 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.25 terlihat bahwa subjek self-efficay sedang 3 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficay 

sedang 3 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 

yang harus dicari. Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk 

menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian menuliskan rumus untuk 

menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵)dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) selanjutnya menuliskan langkah 



179 
 

 

penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan 

jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficay sedang 3 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficay sedang 

3 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.25 terlihat bahwa subjek self-efficay sedang 

3 menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan 

diagram venn dengan benar. Namun, diagram venn yang disajikan oleh 

subjek self-efficay sedang 3 masih ada komponen yang terlewat yaitu bagian 

𝑛(𝐶) yang tidak dituliskan oleh subjek dalam diagram venn. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficay 

sedang 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S3 : Yakin bu. 

P : Coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

S3 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 20. 

Ditanyakan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴). B adalah himpunan siswa 

yang mengetahui Laisan dan C adalah himpunan siswa yang 

mengetahui kebudayaan Baritan. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S3 : Mencari 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dulu bu untuk dimasukkan ke rumusnya 𝑛(𝐴 −
𝐵) sama 𝑛(𝐵 − 𝐴). Untuk 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) caranya kaya nomor 1 sama 3 

pake 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆) sebenernya, Cuma 

irisannya dimisalkan 𝑥 jadi ketemunya 2. Terus angkanya 

dipraktekin ke rumus ini bu, jadinya yang 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 13 − 2 =
11, 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 9 − 2 = 7. 
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P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

S3 : Karena irisannya 2, berarti yang A dikurangi 2 jadinya 11, yang B 

dikurangi 2 jadi 7. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

S3 : Kesimpulannya jadi n(𝐴 − 𝐵) = 11 dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 7.  
P : Artinya ? 

S3 : Siswa yang mengetahui kesenian Laisan ada 11 siswa dan siswa 

yang mengetahui kebudayaan Baritan ada 7 siswa.  

P : Ok, baik. Sekarang coba ibu tunjukkan pada diagram venn ini, 

mana yang termasuk 𝐴 − 𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴. 
S3 : Ga tau bu, hehe. 

P : Ya sudah tidak apa-apa. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 3 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy sedang 3 belum 

dapat memahami soal dengan baik karena terdapat kesalahan dalam 

menyebutkan pemisalan pada bagian diketahui. Subjek self-efficacy sedang 

3 dalam wawancara juga mampu menyebutkan dan menjelaskan notasi-

notasi yang digunakan. Selain itu subjek self-efficacy sedang 3 juga sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 3 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-efficacy sedang 3 belum 

mampu menunjukkan 𝐴 − 𝐵 dan 𝐵 − 𝐴 dengan benar. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator 

kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan 
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sosiolinguistik, tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan memahami 

wacana. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy sedang 3 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.26 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 26 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Sedang 3 Soal Nomor 5 

Gambar 4.26 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.26 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-
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efficacy sedang 3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 3 menuliskan apa yang 

diketahui menggunakan simbol atau notasi dengan benar. Selain itu, subjek 

self-efficacy sedang 3 juga sudah mampu menuliskan apa yang ditanyakan. 

Subjek self-efficacy sedang 3 juga mampu memberikan kesimpulan yang 

logis diakhir penyelesaian. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy sedang 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat. Hanya terdapat kesalahan dalam 

menggunakan operasi matematika yaitu pada bagian 2 + 2 + 2 + 2 + 1 +

3 − 4 = 16. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy sedang 3 cukup memenuhi indikator tersebut. 

Subjek self-efficacy sedang 3 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang 

runtut. Subjek self-efficacy sedang 3 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy sedang 3 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy sedang 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy sedang 3 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 
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permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.26 terlihat bahwa subjek self-efficacy sedang 

3 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

sedang 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

S3 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

S3 : agak lupa caranya bu, hehe. 

P : Baik, pada soal nomor 5 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

S3 : Tidak ada bu 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

S3 : Tidak bu, hehe. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

S3 : 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) =
5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐶 ∩ 𝐵) = 3, sama 2 irisan ketiganya. 

Ditanyakan siswa yang hanya mendaftar gambyong, hanya gending 

Banyumasan, dan hanya Buncisan. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

S3 : Gambar diagram venn, ada tiga himpunan, yang 2 ditulis di tengah 

sendiri. Yang A dan B harusnya ada 5, sudah ada 2, kurang 3. Yang 

A dan C harusnya 4, sudah ada 2, kurang 2. B dan C harusnya 3, 

sudah ada 2, kurang 1. Berarti yang A tinggal 2, yang B tinggal 4, 

yang C tinggal 2. Terus yang tidak mendaftar ketiganya itu berarti 

𝑛(𝑆) dikurangi angka-angka yang ada disini bu, setelah 

dijumlahkan hasilnya 16, berarti 40 − 16 = 24. 
P : Ok, untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

S3 : Kesimpulannya jadi, banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiga 

ekstrakurikuler tersebut adalah 24 siswa, banyaknya siswa yang 

hanya mendaftar gambyong Banyumasan adalah 2 siswa. 

Kemudian banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler 

gendhing Banyumasan ada 4 siswa. Banyaknya siswa yang hanya 

mendaftar kesenian Buncisan ada 2 siswa. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

sedang 3 tidak yakin dengan jawabannya dan menemui kesulitan untuk 
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menjawab soal tersebut. Subjek self-efficacy sedang 3 dapat memahami soal 

dengan cukup baik karena mampu menyebutkan informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Meskipun dalam lembar jawab 

subjek self-efficacy sedang 3 tidak menuliskan secara runtut, tetapi saat 

wawancara subjek mampu menjelaskan cara mengerjakannya melalui 

diagram venn. Langkah yang dilakukan self-efficacy sedang 3 dalam 

menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat dan lengkap. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy sedang 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy sedang 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

4.1.2.2.3 Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Self-

Efficacy Rendah 

Pada kelompok siswa dengan self-efficacy  rendah ditemukan kemampuan 

komunikasi yang beragam. Berdasarkan analisis terhadap jawaban tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa berdasarakan self-efficacy, diperoleh tiga pola 

kemampuan komunikasi matematis. Pada pola self-efficacy rendah 1 terdapat 1 

subjek, pada pola self-efficacy rendah 2 terdapat 2 subjek, dan pada pola self-

efficacy rendah 3 terdapat 2 subjek. Peneliti mengambil masing-masing satu subjek 

pada setiap pola untuk mengetahui deskripsi kemampuan komunikasi matematis 
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siswa. Berikut ini hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dan hasil 

wawancara subjek self-efficacy rendah 1,  subjek self-efficacy rendah 2, dan subjek 

self-efficacy rendah 3. 

1) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Rendah 1 

Pola self-efficacy rendah 1 adalah siswa dengan self-efficacy rendah yang 

memenuhi keempat indikator kemampuan komunikasi matematis. Pada pola ini 

subjek memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. Hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa subjek self-efficacy 

rendah 1 mampu mengerjakan soal dengan baik, yaitu dengan nilai 91. Berikut 

adalah analisis dan deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta 

wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 1 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4. 27 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 1 
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Gambar 4.27 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.27 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek E-14 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

tersebut dengan benar serta mampu memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian.  

Berdasarkan dari indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa 

subjek self-efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara tepat dan tidak 

terdapat kesalahan dalam mengoperasikan serta menggunakan simbol-

simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.27 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficacy rendah 1 menuliskan rumus yang ia ketahui untuk menentukan 
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𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, 

dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.27 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

R1 : Ga tau bu saya, hehe.. 

P : Ok, di soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R1 : Diketahui banyaknya pengunjung festival makanan khas 

Banyumasan, itu berarti 𝑛(𝑆) bu, 𝑛(𝑆) = 2500. Pengunjung yang 

memilih mendhoan, misalkan himpunan pengunjung yang memilih 

mendhoan itu himpunan A berarti 𝑛(𝐴) = 1200. Pengunjung yang 

memilih soto sokaraja, misalkan himpunan pengunjung yang 

memilih soto sokaraja adalah himpunan B, maka 𝑛(𝐵) = 860. dan 

pengunjung yang tidak memilih keduanya misalkan 𝑛(𝐶) = 900. 

Ditanyakan banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto sokaraja, berarti 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Diketahui 𝑛(𝑆) = 2500, 𝑛(𝐴) = 1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) = 900, 

ditanyakan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian saya menulis rumus 𝑛(𝑆) =
𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶). Untuk 

mencari 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), berarti tinggal dimasukkan angka-angkanya bu, 

nanti 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) dipindah ke kiri dan 𝑛(𝑆) dipindah ke kanan. 

Ketemunya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 460, kemudian dituliskan di daigram 

venn. 
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P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R1 : Dari irisan 460, berarti yang 𝑛(𝐴) − 460 = 740, yang n(B) nya 

juga jadi 𝑛(𝐵) − 460 = 400, terus yang tidak memilih keduanya 

kan 𝑛(𝐶) diletakkan diluar dua lingkaran ini bu. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

R1 : Kesimpulannya jadi, banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja adalah sebanyak 460 pengunjung, Bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 1 yakin dengan jawabannya.Subjek self-efficacy rendah 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Langkah 

yang dilakukan subjek self-efficacy rendah 1 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-efficacy rendah 1 juga 

mampu menentukan irisan kedua himpunan dengan benar. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik.  

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 1 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4. 28 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 2 

Gambar 4.28 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.28 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian. Pada bagian 
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diketahui, subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝐴) = 15, 𝑛(𝐵) = 20, 𝑛(𝐶) = 6, 𝑛(𝐷) = 11. Pada awal 

pengerjaan subjek self-efficacy rendah 1 memisalkan A sebagai himpunan 

yang memilih saka tunggal, B sebagai himpunan yang memilih museum 

panglima besar TNI Jenderal Soedirman, C sebagai himpunan yang memilih 

keduanya, dan D sebagai himpunan yang tidak memilih keduanya.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.28 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficacy rendah 1 menuliskan rumus yang ia ketahui untuk menentukan 

𝑛(𝑆). Kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan 

pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Pengerjaan yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 



191 
 

 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar,dalam hal ini subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menginterpretasikan dalam diagram venn. Pada Gambar 4.28 terlihat bahwa 

subjek self-efficacy rendah 1 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan 

benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu?  

R1 : Yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R1 : Misalkan A himpunan yang memilih saka tunggal, B himpunan 

yang memilih museum jenderal soedirman, C himpunan yang 

memilih keduanya, dan D himpunan yang tidak memilih keduanya. 

Berarti yang diketahui 𝑛(𝐴) = 15, 𝑛(𝐵) = 20, 𝑛(𝐶) = 6, 𝑛(𝐷) =
11. Kemudian yang ditanyakan itu jumlah seluruh siswa kelas VII 

D, berarti 𝑛(𝑆)𝑏𝑢. 
P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan kaya 

yang tadi. Kemudian nulis rumusnya, rumusnya kan 𝑛(𝑆) =
𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐷). Tadi 

C kan himpunana yang memilih keduanya, berarti 𝑛(𝐶) =
𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6,  terus dimasukkan angka-angkanya dan 

dijumlahkan, hasilnya 40. Kemudian digambar digram vennya, 

terus kesimpulannya jadi, jumlah siswa adalah 40. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R1 : Tadi 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kan 6, untuk yang himpunan A, nanti 𝑛(𝐴) − 6 =
15 − 6 = 9, kemudian yang himpunan B berarti  𝑛(𝐵) − 6 = 20 −
6 = 14, terus yang tidak memilih keduanya ada 11, 11 ditaruh 

diluar dua lingkaran ini bu. 
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Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 1 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy rendah 1 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

memahami bahwa jumlah siswa yang memilih keduanya merupakan konsep 

irisan. Selain itu subjek self-efficacy rendah 1 mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Langkah yang 

dilakukan self-efficacy rendah 1 dalam menginterpretasikan dalam diagram 

venn juga sudah tepat. 

c. Triangulasi 

 Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

indikator kemampuan sosiolinguistik 

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 1 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4. 29 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 3 

Gambar 4.29 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.29 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 1 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar, tetapi tidak 

menuliskan kesimpulan di akhir penyelesain.  
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Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.29 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut.  

Subjek self-efficacy rendah 1 menyusun strategi dalam mengerjakan 

dengan menuliskan apa saja yang harus dicari, termasuk menentukan urutan 

penyelesainnya. Kemudian menuliskan rumus untuk menentukan 

𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) selanjutnya menuliskan langkah penyelesaian soal dengan 

benar, dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan 

benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 1 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

rendah 1 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar dalam hal ini dalam bentuk diagram venn. Pada 
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Gambar 4.29 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan cara 

untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan diagram venn. Namun, 

diagram venn yang disajikan oleh subjek self-efficacy rendah 1 kurang 

lengkap karena tidak menuliskan jumlah siswa yang tidak bertugas 

keduanya dalam lembar jawab. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

R1 : Hehe kurang bu, kemarin sedikit ragu-ragu juga bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R1 : Misalkan A himpunan yang memainkan alat musik Rinding, B 

himpunan yang bernyanyi, C himpunan yang tidak bertugas 

keduanya. Berarti yang diketahui 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3,
𝑑𝑎𝑛 𝑛(𝑆) = 15. Kemudian yang ditanyakan itu banyaknya siswa 

yang tidak memainkan alat musik Rinding dan banyaknya siwa 

yang tidak bernyanyi.  

P : 𝑛(𝑆) 𝑖tu artinya apa? 

R1 : Banyaknya anggota himpunan semesta bu, yaitu jumlah anggota 

tim paduan suara kelas VII E 

P : Sekarang coba yang ditanyakan itu notasinya apa? 

R1 : 𝑛(𝐴𝑐) sama 𝑛(𝐵𝑐) bu.  

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

R1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan kaya 

yang tadi. Kemudian menentukan irisannya dulu bu buat nanti 

diagram venna. Cara nyarinya sama kaya nomor 1. Kemudian nulis 

rumusnya, rumusnya kan 𝑛(𝐴𝑐) = 𝑛(𝑆) − (𝐴) sama 𝑛(𝐵𝐶) =
𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐵). Terus dimasukkan angkanya, ketemu 𝑛(𝐴𝑐) = 11 

dan 𝑛(𝐵𝑐) = 6. Kemudian digambar diagram vennya, bu. 

P : Baik, jadi sekarang coba kesimpulan dari nomor 3 menurut Icha 

apa? 

R1 : Kesimpulannya jadi, banyaknya siswa yang tidak memainkan alat 

musik rinding ada 11 siswa dan banyaknya siswa yang tidak 

bernyanyi ada 6 siswa. 

P : Baik, nanti kalau Icha mengerjakan soal uraian lagi, jangan lupa 

untuk menuliskan kesimpulannya ya. Coba ibu jelaskan bagaimana 

kamu menggambar diagram vennya. 
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R1 : Tadi 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kan 1, untuk yang himpunan A, nanti 𝑛(𝐴) − 1 =
4 − 1 = 3, kemudian yang himpunan B berarti  𝑛(𝐵) − 1 = 9 −
1 = 8, terus yang tidak memilih keduanya ada 3,3 ditaruh diluar dua 

lingkaran bu. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

R1 : Kalau yang komplemen himpunan A yang ini bu (menunjuk 

diagram venn), komplemen himpunan B yang ini bu (menunjuk 

diagram venn). 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 dapat memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui secara benar dan lengkap. Subjek self-efficacy rendah 1 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy rendah 1 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat. Subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyebutkan kesimpulan dengan benar pada saat wawancara. Subjek self-

efficacy rendah 1 juga mampu menunjukkan komplemen himpunan A dan 

komplemen himpunan B pada diagram venn 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 

memenuhi indikator memenuhi indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan memahami wacana, kemampuan tata bahasa, 

kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 
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(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 1 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4. 30 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 4 

Gambar 4.30 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan dengan 

benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.30 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan diakhir penyelesaian. Pada bagian diketahui, 

subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan bagian yang diketahui sebagai 

𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, dan  𝑛(𝐶) = 20. Subjek self-efficacy 

rendah 1 memisalkan A sebagai himpunan siswa yang mengetahui kesenian 

Laisan, B sebagai himpunan siswa yang mengetahui kebudayaan Baritan, 

dan C sebagai himpunan siswa yang tidak mengetahui keduanya.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 1 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.30 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 1 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 

yang harus dicari. Kemudian menuliskan rumus yang ia ketahui untuk 

menentukan banyaknya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Kemudian menuliskan rumus untuk 

menentukan 𝑛(𝐴 − 𝐵) dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) selanjutnya menuliskan langkah 
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penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek 

menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan runtut dan 

jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 1 

cukup terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

rendah 1 mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar, dalam hal ini menginterpretasikasikan ke dalam 

diagram venn. Pada Gambar 4.30 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 menuliskan cara untuk menemukan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kemudian menyajikan 

diagram venn. Namun, diagram venn yang disajikan oleh subjek self-

efficacy rendah 1 kurang lengkap karena tidak menuliskan jumlah siswa 

yang tidak mengetahui keduanya dalam lembar jawab. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

R1 : Hehe yakin bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R1 : Misalkan A himpunan siswa yang mengetahui kesenian Laisan, B 

himpunan siswa yang mengetahui kebudayaan Baritan, C himpunan 

yang tidak mengetahui keduanya. Berarti yang diketahui 𝑛(𝐴) =
13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 20, 𝑑𝑎𝑛 𝑛(𝑆) = 40. Kemudian yang 

ditanyakan itu banyaknya siswa yang hanya mengetahui Laisan 

sama banyaknya siswa yang hanya mengetahui Baritan.  

P : 𝑛(𝑆) 𝑖tu artinya apa? 
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R1 : Banyaknya anggota himpunan semesta bu, yaitu jumlah siswa 

kelas VII B 

P : Sekarang coba yang ditanyakan itu notasinya apa? 

R1 : 𝑛(𝐴 − 𝐵)sama 𝑛(𝐵 − 𝐴) bu.  

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 4 ini. 

R1 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Kemudian menentukan irisannya dulu karena rumus untuk selisih 

ada 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Setelah ketemu irisannya, yaitu 2 kemudian nulis 

rumusnya, rumusnya 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) sama 𝑛(𝐵 −
𝐴) = 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Terus dimasukkan angkanya, ketemu 

𝑛(𝐴 − 𝐵) = 13 − 2 = 11 dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 9 − 2 = 7. Kemudian 

digambar diagram vennya, terus kesimpulannya. 

P : Berarti dari pekerjaanmu tadi, kesimpulannya apa? 

R1 : Jadi, 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 11 sama 𝑛(𝐵 − 𝐴) = 7 

P : Nah itu kan notasinya, sekarang notasi yang kamu sebutkan tadi 

artinya apa kalo menurut soal? 

R1 : Jadi, banyaknya siswa yang hanya mengetahui kesenian Laisan 

sebanyak 11 siswa sedangkan banyaknya siswa yang hanya 

mengetahui kebudayaan Baritan sebanyak 7 siswa 

P : Ok, sekarang coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar 

diagram vennya. 

R1 : Tadi 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) kan 2, untuk yang himpunan A, nanti 𝑛(𝐴) − 2 =
13 − 2 = 11, kemudian yang himpunan B berarti  𝑛(𝐵) − 2 = 9 −
2 = 7. 

P : Sekarang coba tunjukkan di diagram venn ini, mana yang 𝐴 −
𝐵 dan mana yang menunjukkan 𝐵 − 𝐴?  

R1 : Kalau yang 𝐴 − 𝐵 yang ini bu (menunjuk diagram venn), kalau 

yang 𝐵 − 𝐴 yang ini (menunjuk diagram venn). 

P        : Ok, baik. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 1 yakin dengan jawabannya. Menurut subjek self-efficacy rendah 1, 

soal nomor 4 adalah soal dengan tingkat kesulitan yang sedang. Subjek self-

efficacy rendah 1 dapat memahami soal dengan baik karena mampu 

menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan secara benar dan 

lengkap. Subjek self-efficacy rendah 1 dalam wawancara juga mampu 

menyebutkan dan menjelaskan notasi-notasi yang digunakan. Selain itu 

subjek self-efficacy rendah 1 juga sudah mampu menjelaskan penyelesaian 
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masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Langkah yang dilakukan self-

efficacy rendah 1 dalam menginterpretasikan dalam diagram venn juga 

sudah tepat. Subjek self-efficacy rendah 1 juga mampu menunjukkan dan 

menjelaskan 𝐴 − 𝐵 dan 𝐵 − 𝐴 dengan benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

indikator kemampuan sosiolinguistik. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 1 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4. 31 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Rendah 1 Soal Nomor 5 

Gambar 4.31 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar. 
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a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.31 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 mampu memahami dan mengerjakan soal dengan cukup baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 1 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan apa yang 

diketahui menggunakan simbol atau notasi dengan benar. Subjek self-

efficacy rendah 1 juga mampu memberikan kesimpulan yang logis diakhir 

penyelesaian.  

Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy rendah 1 menuliskan 

bagian yang diketahui sebagai 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) =

7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑑𝑎𝑛 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3. Subjek self-efficacy 

rendah 1 memisalkan A sebagai himpunan siswa yang mendaftar tari 

gambyong, B sebagai himpunan siswa yang mendaftar gending 

Banyumasan.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 1 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 1 cukup memenuhi indikator tersebut. 
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Subjek self-efficacy rendah 1 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang 

runtut. Subjek self-efficacy rendah 1 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, untuk hasil akhir yang dituliskan 

oleh subjek self-efficacy rendah 1 dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 1 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 1 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar, dalam hal ini menginterpretasikan dalam diagram venn. Pada 

Gambar 4.31 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 1 menyajikan 

diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 1 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

R1 : Ada bu. 

P : Kesulitannya apa? 

R1 : Saya bingung cara nulis pengerjaannya bu, jadi saya hanya nulis 

di diagram vennya saja. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

R1 : Tidak yakin saya bu, kayanya salah bu saya. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

R1 : Misalkan A himpunan siswa yang mendaftar tari gambyong 

Banyumasan,  B himpunan siswa yang mendaftar gendhing 

Banyumasan, C himpunan yang mendaftar kesenian Buncisan. 

Berarti yang diketahui 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝑆) =
40, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3 sama irisan 

ketiganya itu 2. 

P : 𝑛(𝑆) 𝑖tu artinya apa? 
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R1 : Jumlah siswa kelas VII A 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R1 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴)= 9, 𝑛(𝐵)=10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) =
5 , 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3, terus 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) =  4. Terus gambar diagram 

vennya bu, irisan tiga himpunan ini ditulis 2 dan diletakkan di 

tengah-tengah, irisan himpunan A dan B 5, ada 2, berarti ditulis 3. 

Irisan himpunan A dan himpunan C ada 4, ada 2, berarti ditulis 2. 

Irisan himpunan B dan himpunan C ada 3, tapi sudah ada 2, berarti 

ditulis 1. Berarti banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan, berarti 𝑛(𝐴) − 3 −
2 − 2 = 2 siswa, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler gendhing Bangumasan, berarti 𝑛(𝐵) − 3 − 2 −
1 = 4 siswa,banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler kesenian Buncisan, berarti 𝑛(𝐶) − 2 − 2 − 1 = 2 

siswa. Terus banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiga 

ekstrakurikuler tersebut, itu berarti 𝑛(𝑆) − (2 + 2 + 2 + 2 + 4 +
1 + 3) = 24 bu. 

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

R1 : Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler 

gambyong adalah 2 siswa. Kemudian banyaknya siswa yang hanya 

mendaftar ekstrakurikuler gendhing Banyumasan adalah 4 siswa. 

Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler Buncisan 

adalah 2 siswa. Banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiganya 

adalah 24 bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 

1 kurang yakin dengan jawabannya tetapi menemui kesulitan untuk 

menuliskan langkah pengerjaannya dalam lembar jawab sehingga subjek 

hanya menyajikannya dalam diagram venn. Subjek self-efficacy rendah 1 

dapat memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui dengan benar. Meskipun dalam lembar jawab subjek self-

efficacy rendah 1 tidak menuliskan secara runtut, tetapi saat wawancara 

subjek mampu menjelaskan cara mengerjakannya melalui diagram venn 

dengan jelas dan runtut. Langkah yang dilakukan self-efficacy rendah 1 

dalam menginterpretasikan dalam diagram venn juga sudah tepat dan 

lengkap. 
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c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 1, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 1 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

indikator kemampuan sosiolinguistik. 

2) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Rendah 2 

Pola self-efficacy rendah 2 adalah siswa dengan self-efficacy rendah yang 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata bahasa, dan 

kemampuan strategis. Pada pola ini subjek tidak memenuhi indikator kemampuan 

sosiolinguistik. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 belum cukup baik mampu mengerjakan soal tes 

kemampuan komunikasi matematis.  Hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

subjek self-efficacy rendah 2 menunjukkan nilai 69. Berikut adalah analisis dan 

deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 2 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4. 32 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 1 

Gambar 4.32 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan hasil akhir benar tetapi 

diagram yang disajikan kurang tepat. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.32 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 cukup memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan apa yang 

diketahui dengan benar serta memberikan kesimpulan di akhir penyelesaian. 

Namun, pada bagian ditanyakan subjek self-efficacy rendah 2 hanya menulis 

ulang seluruh instruksi yang ada pada soal.  
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Ditinjau dari indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara tepat dan tidak 

terdapat kesalahan dalam mengoperasikan serta menggunakan simbol-

simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 cukup memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.32 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 sudah 

mampu  menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficacy rendah 2 menuliskan rumus yang ia ketahui yaitu rumus 𝑛(𝑆) =

𝑛(𝑀) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝑆𝑆) + 𝑛(𝑀 ∩ 𝑆𝑆) + 𝑛(𝑆𝑆) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝑆𝑆) + 𝑛(𝑡), 

kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada 

akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 

Ditinjau dari indikator kemampuan sosiolinguistik menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu 

menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar dengan benar. Pada 

Gambar 4.32 terlihat bahwa diagram venn yang disajikan subjek self-

efficacy rendah 2 masih ada bagian yang salah. 
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b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah pada soal nomor 1 kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu ga paham? 

R2 : Tidak ada bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu benar? 

R2 : Yakin bu 

P : Ok, di soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R2 : Diketahui 2500 pengunjung festival makanan khas Banyumasan, 

1200 pengunjung memilih mendhoan ditulis 𝑛(𝑀) = 1200, 860 

pengunjung memilih soto sokaraja ditulis 𝑛(𝑆𝑆) = 860, dan 900 

pengunjung tidak memilih keduanya. Ditanyakannya tulislah apa 

yang diketahui dari soal, uraikan langkah penyelesaian secara runtut 

untuk menentukan banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan 

dan soto sokaraja, interpretasikan dalam bentuk diagram venn, dan 

buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

P : Baik, kenapa kamu menuliskan yang ditanyakannya seperti itu? 

R2 : Biar ga salah bu, hehe. 

P : Baik, di nomor 1 menurut kamu, kamu diminta untuk menentukan 

apa? 

R2 : Menentukan banyaknya pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto sokaraja. 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R2 : Ditulis diketahui sama yang ditanyakan, terus tulis rumus 𝑛(𝑆) 

nya, karena yang dicari irisannya, dipindah ruas, terus dimasukkan 

angka-angkanya jadi 𝑛(𝑀 ∩ 𝑆𝑆) = 1200 + 860 + 900 − 2500 =
460.  

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R2 : Sebelah sini ditulis 240, terus sebelahnya 460, terus sebelahnya 

lagi 450 bu. 

P : Baik, kamu mendapatkan angka-angka itu bagaimana caranya? 

R2 : Dikurangi bu. 

P : Dikurangi apanya? Coba jelaskan. 

R2 : Saya lupa bu bagaimana caranya. 

P : Terus setelah itu, kesimpulan kamu apa? 

R2 : Kesimpulannya, jadi banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja adalah sebanyak 460 pengunjung, Bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 2 yakin dengan jawabannya.Subjek self-efficacy rendah 2 dapat 
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memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Namun, subjek self-efficacy rendah 2 

dalam menyebutkan bagian yang ditanyakan sama seperti jawabannya di 

lembar jawab yaitu hanya menyebutkan kembali instruksi soal. Subjek self-

efficacy rendah 2 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, 

jelas, dan runtut. Subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu 

menginterpretasikan permasalahan dalam diagram venn, langkah dalam 

menggambarkan diagram venn yang dijelaskan oleh subjek self-efficacy 

rendah 2 saat wawancara juga belum tepat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, tetapi 

kurang memenuhi indikator kemampuan sosiolinguistik.  

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 2 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.33. 
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Gambar 4. 33 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 2 

Gambar 4.33 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.33 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 cukup memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan apa yang 

diketahui dengan benar serta memberikan kesimpulan di akhir penyelesaian. 

Namun, pada bagian ditanyakan subjek self-efficacy rendah 2 hanya menulis 

ulang seluruh instruksi yang ada pada soal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa self-efficacy rendah 2 belum memahami apa yang ditanyakan. Pada 
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bagian yang diketahui, subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan bahwa 

yang diketahui adalah 15 siswa memilih masjid saka tunggal, 20 siswa 

memilih museum panglima besar tni jenderal soedirman Purwokerto, 6 

siswa memilih keduanya, dan 11 siswa tidak memilih keduanya. 

Ditinjau dari indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara tepat dan tidak 

terdapat kesalahan dalam mengoperasikan serta menggunakan simbol-

simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.33 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 2 menuliskan rumus 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +

𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶) kemudian menuliskan langkah penyelesaian soal 

dengan benar, dan pada akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir 

dengan benar.  Langkah penyelesaian yang dituliskan oleh subjek ditulis 

dengan runtut, jelas, dam mudah dimengerti. 

Berdasarkan indikator kemampuan sosiolingustik, subjek self-

efficacy rendah 2 memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan subjek self-efficacy rendah 2 mampu menginterpretasikan gambar, 
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grafik, atau kalimat matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan 

sesuai maupun menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk 

gambar, grafik atau aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.33 terlihat bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan 

benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

R2 : Yakin bu. 

P : Baik coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R2 : Diketahui sebanyak 15 siswa memilih masjid saka tunggal, 20 

siswa memilih museum panglima besar tni jenderal soedirman 

purwokerto, 6 siswa memilih kedua tujuan tersebut, dan 11 siswa 

tidak memilih keduanya. Ditanyakan tulislah apa yang diketahui 

dari soal, uraikan langkah penyelesaian secara runtut untuk 

menentukan jumlah siswa kelas VII D, interpretasikan dalam 

bentuk diagram venn, buatlah kesimpulan yang logis dari 

penyelesaian tersebut. 

P : Coba sebutkan yang diketahui dan ditanyakan tapi dengan notasi. 

R2 : Diketahui 𝑛(𝐴) = 15, 𝑛(𝐵) = 20, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6, 𝑛(𝐶) = 11. 
P : Terus yang ditanyakan? 

R2 : Ga tau bu. 

P : Baik, di nomor 2 menurut kamu, kamu diminta untuk menentukan 

apa? 

R2 : Menentukan jumlah siswa kelas VII D. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R2 : Nulis yang diketahui sama yang ditanyakan, nulis rumusnya, terus 

angka-angkanya tinggal ditambah-tambah bu jadi 15 − 6 + 6 +
20 − 6 + 11 = 40 terus digambar digram vennya bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R2 : Irisannya ada 6, sebelah sini dikurangi 6 jadi 9, sebelah sini 

dikurangi 6 jadi 14,terus yang tidak memilih keduanya ada 11, 11 

ditulis diluar bu. 

P : Terus kesimpulan kamu apa? 

R2 : Kesimpulannya 𝑛(𝑆) = 40 bu.  

P : 𝑛(𝑆) = 40 artinya apa? 
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R2 : Maksudnya bu? 

P : Iya, soal nomor 2 tadi diminta untuk menentukan apa? 

R2 : Jumlah siswa kelas VII D Bu.  

P : Berarti kalau 𝑛(𝑆) = 40 , artinya jumlah siswa kelas VII D ada 

berapa? 

R2 : Jumlah siswa kelas VII D ada 40 bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 2 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy rendah 2 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Serupa dengan nomor 1, subjek self-

efficacy rendah 2 dalam menyebutkan bagian yang ditanyakan sama seperti 

jawabannya di lembar jawab, subjek self-efficacy rendah 2 hanya 

menyebutkan kembali instruksi soal. Subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Subjek 

self-efficacy rendah 2 sudah mampu menginterpretasikan permasalahan 

dalam diagram venn, langkah penyelesaian yang dijelaskan oleh subjek self-

efficacy rendah 2 saat wawancara sudah tepat tetapi kurang runtut. 

c. Triangulasi 

 Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

indikator kemampuan sosiolinguistik. 
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(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 2 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.34 sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4. 34 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor  3 

Gambar 4.34 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 3 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan hasil akhir benar, 

tetapi belum mampu menyajikan diagram venn dengan tepat. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan indikator kemampuan memahami wacana, terlihat 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum memenuhi indikator tersebut. 
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Subjek self-efficacy rendah 2 mampu menuliskan apa yang diketahui dengan 

benar dan lengkap, akan tetapi subjek self-efficacy rendah 2 tidak 

menuliskan kesimpulan di akhir penyelesaian. Selain itu, dalam menuliskan 

apa yang ditanyakan subjek self-efficacy rendah 2 hanya menulis ulang 

seluruh instruksi yang ada pada soal.  

Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan 

bahwa yang diketahui adalah tim paduan suara kelas VII E berjumlah 15 

siswa, 4 siswa bertugas memainkan alat musik tradisional Banyumas yang 

disebut Rinding, 9 siswa bertugas menyanyi, 3 siswa lainnya tidak bertugas 

keduanya. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 2 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 telah memenuhi indikator tersebut. 

Pada gambar 4.34 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 2 menyusun strategi dalam mengerjakan dengan menuliskan apa saja 

yang harus dicari. Subjek self-efficacy rendah 2 sudah mampu menuliskan 
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langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian 

subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan yang dituliskan 

runtut, jelas, dan mudah dimengerti. 

Ditinjau dari indikator kemampuan sosiolinguistik menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu 

menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar dengan benar. Pada 

Gambar 4.34 terlihat bahwa diagram venn yang disajikan subjek self-

efficacy rendah 2 kurang tepat. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Saat kamu mengerjakan soal nomor 3, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

R2 : Iya bu. 

P : Kesulitanmu apa? 

R2 : Bingung gambar diagram vennnya bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

R2 : Ga yakin bu, hehe. 

P : Kenapa tidak yakin? 

R2 : Anu diagram vennya bu, saya asal jawabnya, soalnya bingung bu, 

hehe. 

P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R2 : Yang diketahui tim paduan suara kelas VII E berjumlah 15 siswa, 

4 siswa bertugas memainkan alat musik Rinding, 9 siswa bertugas 

menyanyi, 3 siswa lainnya tidak bertugas keduanya. Kemudian 

yang ditanyakan tulislah apa yang diketahui dari soal, uraikan 

langkah penyelesaian secara runtut untuk menentukan banyaknya 

siswa yang tidak bertugas memainkan alat musik Rinding dan 
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banyaknya siswa yang tidak bertugas menyanyi, interpretasikan 

dalam bentuk diagram venn, buatlah kesimpulan yang logis dari 

penyelesaian tersebut. 

P : Coba sebutkan yang diketahui dan ditanyakan tapi dengan notasi. 

R2 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3. 
P : Terus yang ditanyakan? 

R2 : Ga tau bu. 

P : Coba jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R2 :Diketahui 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐼) = 3. Rumusnya 

𝑛(𝐴𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐴) jadinya 15 − 4 = 11,  terus 𝑛(𝐵𝑐) = 15 −
9 = 6. Setelah ketemu, digambar diagram vennya bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R2 : Irisannya ada 10, disini ditulis 11, disini ditulis 6, sebelah sini 

ditulis 15. 

P : Bagaimana cara kamu menentukan irisannya? 

R2 : Dari rumus 𝑛(𝑆) bu, jadinya 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +
𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 4 − 3 + 3 + 9 − 3 = 10.  

P : Baik, kenapa kamu menulis 11 dan 6 di sebelah ini? Bagaimana 

cara kamu mendapatkannya? 

R2 : Itu saya asal bu, hehe. 11 sama 6 itu tadi yang 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) 

bu. 

P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

R2 : Hehe ga tau bu. 

P : Baik, mengapa kamu tidak menuliskan kesimpulan di nomor 3 ini? 

R2 : Bingung bu, saya kan jawabannya ada tiga bu. 

P : Jawabanmu ada tiga maksudnya bagaimana? 

R2 : Iya bu, jawabannya kan ada 11, 6, sama 10 tapi disini soalnya 

suruh menentukan dua macam bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 2 tidak yakin dengan jawabannya terutama untuk diagram venn. 

Subjek self-efficacy rendah 2 mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dengan benar dan lengkap. Namun, subjek self-efficacy rendah 2 

dalam menyebutkan bagian yang ditanyakan sama seperti jawabannya di 

lembar jawab yaitu hanya menyebutkan kembali instruksi soal. Subjek self-

efficacy rendah 2 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, 

jelas, dan runtut, tetapi belum mampu menginterpretasikan permasalahan 
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dalam diagram venn. Langkah dalam menggambarkan diagram venn yang 

dijelaskan oleh subjek self-efficacy rendah 2 saat wawancara belum tepat. 

Kekeliruan subjek self-efficacy rendah 2 dalam menginterpretasikan 

diagram venn adalah pada saat subjek menghitung nilai 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Selain 

itu, subjek self-efficacy rendah 2 juga belum memahami konsep diagram 

venn sehingga subjek menuliskan 𝑛(𝐴𝑐) dan 𝑛(𝐵𝑐) pada diagram venn 

tersebut. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 

memenuhi indikator memenuhi indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan tata bahasa dan kemampuan strategis, tetapi 

kurang memenuhi indikator kemampuan memahami wacana dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 2 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.35. 
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Gambar 4. 35 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 4 

Gambar 4.35 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum 

mampu menyelesaikan permasalahan nomor 4 terkait operasi himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan kebudayaan Banyumasan 

dengan benar dan belum mampu menyakian diagram venn dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.35 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 memahami soal dengan cukup baik. Ditinjau dari indikator kemampuan 

memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 cukup 

memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-
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efficacy rendah 2 menuliskan apa yang diketahui dengan benar serta 

memberikan kesimpulan di akhir penyelesaian. Namun, pada bagian 

ditanyakan subjek self-efficacy rendah 2 kembali menulis ulang seluruh 

instruksi yang ada pada soal. Hal tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy 

rendah 2 belum memahami apa yang ditanyakan. Pada bagian yang 

diketahui, subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah jumlah siswa kelas VII B 40 siswa, 13 siswa mengetahui kesenian 

Laisan, 9 siswa mengetahui kebudayaan Baritan, dan 20 siswa tidak 

mengetahui keduanya. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu menggunakan simbol/notasi 

dan operasi matematika secara tepat dan terdapat kesalahan dalam 

mengoperasikan serta menggunakan simbol-simbol matematika. Subjek 

self-efficacy rendah 2 masih banyak kesalahan dalam mengoperasikan 

bilangan. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis juga menunjukkan 

bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum memenuhi indikator tersebut. 

Pada Gambar 4.35 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum 

mampu menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika. Terdapat kesalahan subjek self-efficacy rendah 2 dalam 

menginterpretsikan kalimat “20 siswa tidak mengetahui keduanya”, subjek 
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self-efficacy rendah 2 menginterpretasikannya sebagai 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum 

memahami konsep irisan. Langkah penyelesaian yang ditulis oleh subjek 

self-efficacy rendah 2 kurang tepat. Subjek self-efficacy rendah 1 salah 

dalam mensubstitusikan angka-angka ke dalam rumus yang subjek tulis. 

Berdasarkan indikator kemampuan sosiolinguistik, subjek self-

efficacy rendah 2 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu 

menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar dengan benar. Pada 

Gambar 4.35 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu 

menyajikan diagram venn. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 4, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

R2 : Iya bu. 

P : Ok, terus pada soal nomor 4 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R2 : Ga ada bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

R2 : Ga yakin bu, hehe. 

P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R2 : Diketahui jumlah siswa kelas VII B 40 siswa, 13 siswa mengetahui 

kesenian Laisan, 9 siswa mengetahui kebudayaan Baritan, dan 20 

siswa tidak mengetahui keduanya. Ditanyakan tulislah apa yang 

diketahui dari soal, banyaknya siswa yang hanya mengetahui 
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kesenian Laisan, banyaknya siswa yang hanya mengetahui 

kebudayaan Baritan, interpretasikan dalam bentuk diagram venn, 

membuat kesimpulan. 

P : Coba sebutkan yang diketahui dan ditanyakan tapi dengan notasi. 

R2 : 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 20. Yang 

ditanyakan diagram venn dan kesimpulan bu.  

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R2 : Ditulis diketahui jumlah siswa kelas VII B 40 siswa, 13 siswa 

mengetahui kesenian Laisan, 9 siswa mengetahui kebudayaan 

Baritan, dan 20 siswa tidak mengetahui keduanya. Kemudian 

ditanyakan tulislah apa yang diketahui dari soal, banyaknya siswa 

yang hanya mengetahui kesenian Laisan, banyaknya siswa yang 

hanya mengetahui kebudayaan Baritan, interpretasikan dalam 

bentuk diagram venn, membuat kesimpulan. Terus dijawab, nulis 

rumusnya 𝑛(𝑆) dulu sama 𝑛(𝐴 − 𝐵), 𝑛(𝐵 − 𝐴). Terus dicari 𝑛(𝑆) 

nya, ketemu 11. Terus 𝑛(𝐴 − 𝐵) = 40 − 20 = 20 dan 𝑛(𝐵 − 𝐴) =
9 − 2 = 7. 

P : Mengapa diagram venn kamu kosong? 

R2 : Bingung saya bu mau gimana ngisinya. 

P : Coba sekarang ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar 

diagram vennya. 

R2 : Saya bingung bu, ga bisa. 

P : Sebisa kamu saja. 

R2  : Hehehe ga bisa bu. 

P : Ya sudah, sekarang berarti kesimpulan kamu apa? 

R2 :  Jadi, jumlah orang yang mengetahui kesenian Laisan ada 11 dan 

jumlah orang yang mengetahui Baritan ada 7 siswa.  

P : 11 dan 7 ini kamu dapat dari mana? 

R2 : Itu bu, yang 𝑛(𝑆) sama 𝑛(𝐵 − 𝐴). 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 2 tidak yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy rendah 2 

dapat memahami soal dengan cukup baik karena mampu menyebutkan 

informasi yang diketahui dengan benar dan lengkap. Namun, saat ditanya 

dalam wawancara, ketika subjek diminta menyebutkan notasinya, subjek 

self-efficacy rendah 2 menyebutkan bahwa 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 20. Selain itu, 

subjek self-efficacy rendah 2 dalam menyebutkan bagian yang ditanyakan 
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sama seperti jawabannya di lembar jawab yaitu hanya menyebutkan 

kembali instruksi soal dan tidak mampu menyebutkan notasinya.  

Subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, terdapat beberapa kesalahan subjek 

dalam penggunaan notasi dan kesalahan dalam mengoperasikan bilangan-

bilangan. Dalam menyebutkan kesimpulannya, subjek self-efficacy rendah 

2 sudah benar tetapi kesimpulan tersebut didapat dari cara yang kurang 

tepat. Subjek self-efficacy rendah 2 belum mampu menginterpretasikan 

permasalahan dalam diagram venn karena subjek self-efficacy rendah 2 

mengaku bingung bagaimana cara menyajikan diagram venn sama sekali. 

Subjek self-efficacy rendah 2 tidak yakin untuk menjelaskan diagram venn 

karena mengaku bingung. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 

belum memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

kemampuan memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan 

strategis, dan indikator kemampuan sosiolinguistik. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 2 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.36. 
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Gambar 4. 36 Hasil Pekerjaan Self-Efficacy Rendah 2 Soal Nomor 5 

Gambar 4.36 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 5 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa kesenian Banyumasan dengan benar 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.36 terlihat bahwa self-efficacy rendah 2 

mampu memahami soal dengan cukup baik. Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap. Namun, subjek self-efficacy rendah 2 tidak menuliskan apa 

yang ditanyakan. Subjek self-efficacy rendah 2 juga belum mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  
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Pada bagian diketahui, subjek self-efficacy rendah 2 menuliskan 

bahwa yang diketahui adalah jumlah siswa kelas VII A adalah 40 siswa, 9 

siswa tari gambyong, 10 siswa gending Banyumasan, 7 siswa kesenian 

Buncisan, 5 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan 

dan gending Banyumasan, 4 siswa tari gambyong Banyumasan dan 

kesenian Buncisan, 3 siswa kesenian Buncisan dan gending Banyumasan, 2 

siswa mendaftar ketiga ekstrakulikuler tersebut. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya kesalahan subjek self-efficacy rendah 2 dalam menggunakan notasi 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5 dan 𝑛(𝐵 ∩ 𝐴) = 3 dan kesalahan dalam mengoperasikan 

2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 − 4 = 16.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 2 cukup memenuhi indikator tersebut. Subjek 

self-efficacy rendah 2 dalam menuliskan penyelesaiannya kurang runtut. 

Subjek self-efficacy rendah 2 hanya menuliskan angka-angka tanpa 

menuliskan keterangan apapun. Namun, subjek self-efficacy rendah 2 

mampu menuliskan hasil akhir dengan benar.  

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 2 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 2 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 
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permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada gambar 4.36 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

2 menyajikan diagram venn dengan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 2 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

R2 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

R2 : Saya tidak tau nulis caranya bu. 

P : Ok, terus pada soal nomor 5 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R2 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

R2 : Tidak bu, hehe  

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

R2 : Diketahui jumlah siswa kelas VII A adalah 40 siswa, 9 siswa tari 

gambyong, 10 siswa gending Banyumasan, 7 siswa kesenian 

Buncisan, 5 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong 

Banyumasan dan gending Banyumasan, 4 siswa tari gambyong 

Banyumasan dan kesenian Buncisan, 3 siswa kesenian Buncisan 

dan gending Banyumasan, 2 siswa mendaftar ketiga ekstrakulikuler 

tersebut.  

P : Coba sebutkan yang diketahui tapi dengan notasi. 

R2 : 𝑛(𝑆)=40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) = 7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5, 

𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐵 ∩ 𝐴) = 3. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R2 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. 

Ditulis, 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐶) =  7, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) =
 5, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4, 𝑛(𝐵 ∩ 𝐴) =3. Terus gambar diagram vennya, 

ditengah-tengah tulis 2, disini ditulis 2, disini ditulis 3, disini 1. Di 

A berarti tinggal 2, di B tinggal 4, di C tinggal 2. Terus tinggal yang 

diluar berarti (2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 − 4) = 16, berarti 40 −
16 = 24 bu. 

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

R2 : Saya belum sampai kesimpulan bu. 

P : Coba sebisamu saja. 

R2 : Kesimpulannya jadi 24 bu. 

P : Apanya yang 24? 
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R2 : Ini bu yang diluar lingkaran. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 2 tidak yakin dengan jawabannya dan merasa kesulitan dalam 

mengerjakan. Subjek self-efficacy rendah 2 dapat memahami soal dengan 

cukup baik karena mampu menyebutkan informasi yang diketahui. Namun, 

dalam menjelaskan langkah penyelesaiannya, subjek self-efficacy rendah 2 

kurang jelas dan runtut. Langkah dan hasil akhir sama persis dengan lembar 

jawab, tetapi subjek self-efficacy rendah 2 tidak mampu menjelaskannya 

dengan runtut. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 2, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 2 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

strategis dan indikator kemampuan sosiolinguistik, tetapi kurang memenuhi 

indikator kemampuan memahami wacana dan kemampuan tata bahasa. 

3) Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Subjek Self-Efficacy Rendah 3 

Pola self-efficacy rendah 3 adalah siswa dengan self-efficacy rendah yang 

mampu memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. Pada pola ini subjek tidak 

memenuhi indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 kurang mampu mengerjakan soal 

tes kemampuan komunikasi matematika.  Hasil tes kemampuan komunikasi 
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matematis subjek self-efficacy rendah 3 menunjukkan nilai 38. Berikut adalah 

analisis dan deskripsi indikator kemampuan komunikasi matematis serta 

wawancara. 

(1) Soal Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 3 pada soal nomor 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4. 37 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 1 

Gambar 4.37 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 1 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa makanan khas dengan benar. 
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a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Gambar 4.37 terlihat bahwa self-efficacy rendah 3 

mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau dari 

indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 3 telah memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dengan benar serta mampu 

memberikan kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat. Terdapat sedikit kekeliruan subjek self-

efficacy rendah 3 dalam menuliskan rumus dan operasi himpunan. 

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 3 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.37 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Mula-mula subjek self-

efficacy rendah 3 menuliskan rumus yang ia ketahui, kemudian menuliskan 

langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada akhir penyelesaian 

subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. 
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Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.37  terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 menyajikan diagram venn dengan lengkap dan benar. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 1. 

P : Apakah pada soal nomor 1 kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R3 : Ga ada bu. 

P : Apakah kanu yakin sama jawaban kamu? 

R3 : Yakin bu 

P : Ok, soal nomor 1 coba sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R3 : Diketahui 𝑛(𝑆) = 2500, 𝑛(𝐴) = 1200, 𝑛(𝐵) = 860, 𝑛(𝐶) =
900. A adalah himpunan pengunjung memilih mendhoan, B adalah 

himpunan pengunjung yang memilih soto sokaraja, dan C adalah 

himpunan pengunjung yang tidak memilih keduanya. Ditanyakan 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), irisannya bu.  

P : Saat kamu mengerjakan nomor 1, apakah kamu merencanakan 

strategi mengerjakannya dulu? 

R3 : Iya bu. 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R3 : Pertama, ditulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan, terus 

nulis rumusnya 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑆), terus 

tinggal dijumlahkan, setelah ketemu irisannya, terus digambar 

digram vennya bu. 

P : Ini kenapa kamu menulis rumusnya ada 4? Semuanya sama apa 

tidak? 

R3 : Oh iya bu, itu yang dipake yang 2 paling bawah bu. Anu saya lupa 

mau nyoret sebenernya. 

P : Baik, coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram 

vennya. 
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R3 : Irisannya 460, di himpunan A dikurangi 460 samadengan 740, di 

himpunan B dikurangi 460 sama dengan 400, yang tidak memilih 

keduanya ada 900, 900 ditulis diluar bu. 

P : Berart kesimpulanmu apa? 

R3 : Kesimpulannya jadi, jumlah pengunjung yang memilih mendhoan 

dan soto sokaraja ada 460 pengunjung, Bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3 yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy rendah 3 dapat 

memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan secara benar dan lengkap. Subjek self-efficacy 

rendah 3 menyebutkan bagian yang diketahui dan ditanyakan menggunakan 

notasi dengan benar. Subjek self-efficacy rendah 3 mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. Langkah yang 

dilakukan self-efficacy rendah 3 dalam menginterpretasikan dalam diagram 

venn juga sudah tepat. Subjek self-efficacy rendah 3 juga mampu 

menentukan irisan kedua himpunan dengan benar.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik. 

(2) Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 3 pada soal nomor 2 dapat 

dilihat pada gambar 4.38. 
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Gambar 4. 38 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 2 

Gambar 4.38 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 mampu 

menyelesaikan permasalahan nomor 2 terkait operasi himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas berupa bangunan bersejarah dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.38 terlihat bahwa self-efficacy rendah 3 

cukup memahami dan mengerjakan soal dengan baik.Ditinjau dari indikator 

kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

tetapi tidak menuliskan kesimpulan diakhir penyelesaian. Bagian 

ditanyakan yang ditulis oleh subjek self-efficacy rendah 3 juga kurang tepat. 

Subjek self-efficacy rendah 3 dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan menggunakan simbol atau notasi sehingga tidak terkesan 

menulis ulang soal.  
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Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat. Hanya terdapat sedikit kekeliruan subjek 

self-efficacy rendah 3 dalam menuliskan notasi pada bagian ditanyakan yang 

tidak sesuai dengan notasi yang digunakan dalam langkah penyelesaiannya.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategi menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 3 telah memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.38 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 mampu  

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 3 menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar, dan pada 

akhir penyelesaian subjek menuliskan hasil akhir dengan benar. Pengerjaan 

yang dituliskan runtut dan jelas dan mudah dimengerti. 

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 3 

terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 

mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika ke 

dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun menyajikan 

permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau aljabar 

dengan benar. Pada Gambar 4.38 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 menyajikan diagram venn dengan benar. 
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b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 2. 

P : Apakah kamu yakin sama jawaban kamu?  

R3 : Kurang bu, hahaha. 

P : Ok, coba di soal nomor 2 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R3 : Diketahui 𝑛(𝑀) = 15, 𝑀itu himpunana yang memilih Masjid 

Saka Tunggal. 𝑛(𝐽) = 20, 𝐽 itu himpunan yang memilih museum 

panglima besar Jenderal Soedirman. 𝑛(𝑀 ∩ 𝐽) = 6, himpunan yang 

memilih keduanya, 𝑛(𝑡) = 11, 𝑡 itu himpunan yang tidak memilih 

keduanya. Kemudian yang ditanyakan itu 𝑛(𝑆)nya bu. 

P : Ini di lembar jawab kamu, di bagian ditanyakan ditulis 𝑛(𝐵), itu 

artinya apa? 

R3 : Oh iya ya bu, lupa bu, hehe. Salah itu bu kayanya. 

P : Ok, waktu kamu mengerjakan soal nomor 2, apakah kamu 

merencanakan strategi mengerjakannya dulu? 

R3 : Iya bu 

P : Baik, coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R3 : Pertama, ditulis diketahui dan ditanyakan, terus jawab nulis 

rumusnya 𝑛(𝑆) = 𝑛(𝑀) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐽) + 𝑛(𝑀 ∩ 𝐽) + 𝑛(𝐽) − 𝑛(𝑀 ∩
𝐽) + 𝑛(𝑡), terus angkanya dihitung bu, jadi 𝑛(𝑆) = 15 − 6 + 6 +
20 − 6 + 11 = 40 , terus digambar digram vennya bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana cara kamu menggambar diagram 

vennya. 

R3 : Irisannya ada 6, di M nanti dikurangi 6 sama dengan 9, yang J 

dikurangi 6 sama dengan 14, terus yang tidak memilih keduanya ada 

11, 11 ditaruh diluar lingkaran himpunan ini. 

P : Kemudian kesimpulan kamu apa? 

R3 : Kesimpulannya jumlah siswa kelas VII D ada 40 siswa, Bu.  

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah  kurang yakin dengan jawabannya. Subjek self-efficacy rendah 3 

dapat memahami soal dengan baik karena mampu menyebutkan informasi 

yang diketahui secara benar dan lengkap. Subjek self-efficacy rendah 3 

menyadari kekeliruannya dalam menuliskan notasi pada bagian ditanyakan 

dan mampu memperbaiki dalam wawancara. Subjek self-efficacy rendah 3 
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juga mampu memahami bahwa jumlah siswa yang memilih keduanya 

merupakan konsep irisan. Selain itu subjek self-efficacy rendah 3 juga sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan runtut. 

Langkah yang dilakukan self-efficacy rendah 3 dalam menginterpretasikan 

dalam diagram venn juga sudah tepat dan jelas. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis self-efficacy rendah 3, dan diperkuat dengan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik.  

(3) Soal Nomor 3 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 3 pada soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.39 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 39 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 3 

Gambar 4.39 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum 

mampu menuliskan langakah dan penyelesaian permasalahan nomor 3 terkait 
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operasi himpunan yang berkaitan dengan budaya Banyumas berupa kesenian 

Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.39 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 belum mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 3 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 yang belum menuliskan 

apa yang ditanyakan dengan benar. Selain itu, subjek self-efficacy rendah 3 

belum sampai menuliskan kesimpulannya. Pada bagian diketahui, subjek 

self-efficacy rendah 3 menuliskan bahwa yang diketahui adalah 𝑛(𝑆) =

15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 3 tidak memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.39 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum mampu 

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 3 sama sekali belum menuliskan langkah penyelesainnya 
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Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 3 

belum terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

rendah 3 belum mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.39 terlihat bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3 belum tuntas dalam menyajikan diagram venn.  

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 3. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 3, kamu menemui 

kesulitan apa tidak? 

R3 : Iya bu. 

P : Kesulitannya apa? 

R3 : Semua bu. 

P : Ok, terus pada soal nomor 3 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R3 : Tidak ada bu 

P : Ok, coba di soal nomor 3 sebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

R3 : Yang diketahui adalah 𝑛(𝑆) = 15, 𝑛(𝐴) = 4, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 3 

bu. 

P : Kemudian yang ditanyakan? 

R3 : Saya ga tau bu, hehe. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 3 ini. 

R3 : Ga bisa bu saya. 

P : Jelaskan sebisamu saja. 

R3 : Pertama ditulis yang diketahui, terus gambar diagram vennnya bu. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R3 : Ini kan 𝑛(𝐴) sama 𝑛(𝐵)nya, nah x nya itu irisannya bu. 
P : Sekarang ibu coba tunjukan di diagram venn ini, mana yang 

komplemen himpunan A dan mana yang komplemen himpunan B? 

R3 : Ga tau bu. 
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 Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 kesulitan dalam 

mengerjakan soal nomor 3. Subjek self-efficacy rendah 3 belum dapat 

memahami soal dengan cukup baik karena hanya menyebutkan informasi 

yang diketahui. Subjek self-efficacy rendah 3 juga belum mampu 

menjelaskan langkahnya dalam menggambar diagram venn dan 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, lengkap, dan runtut.  

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 

belum dapat memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

kemampuan memahami wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan 

strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(4) Soal Nomor 4 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 3 pada soal nomor 4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4. 40 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3 Soal Nomor 4 

Gambar 4.40 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum 

mampu menuliskan langkah dan penyelesaian permasalahan nomor 4 terkait 
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operasi himpunan yang berkaitan dengan budaya Banyumas berupa kesenian dan 

kebudayaan Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Berdasarkan Gambar 4.40 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 belum mampu memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Ditinjau 

dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat bahwa subjek self-

efficacy rendah 3 belum memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 menuliskan bagian yang 

diketahui tetapi tidak menuliskan bagian yang ditanyakan serta belum 

sampai memberikan kesimpulan di akhir penyelesaian. Pada bagian 

diketahui, subjek self-efficacy rendah 3 menuliskan bahwa yang diketahui 

adalah 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9, 𝑛(𝐶) = 20. 

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 3 tidak memenuhi indikator tersebut. Pada 

gambar 4.40 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum mampu 

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 3 sama sekali belum menuliskan langkah penyelesainnya.  
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Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 3 

juga tidak terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 

rendah 3 belum mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.40 terlihat bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3 belum tuntas dalam menyajikan diagram venn.  

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 4. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 4, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

R3 : Hehe iya bu. 

P : Apakah pada soal nomor 4 kamu menemukan kosak kata yang sulit 

atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R3 : Tidak ada bu  

P : Ok, coba di soal nomor 4 sebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

R3 : 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9,  sama 𝑛(𝐶) = 20 bu. 

P : Kemudian yang ditanyakan? 

R3 : Ga tau bu, bingung. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal nomor 4 ini. 

R3 : Kan saya ga bisa bu, ga tau caranya bu. 

P : Jelaskan sebisamu saja. 

R3 : Dtulis yang diketahui 𝑛(𝑆) = 40, 𝑛(𝐴) = 13, 𝑛(𝐵) = 9,  dan 

𝑛(𝐶) = 20, terus gambar diagram venn. 

P : Coba ibu jelaskan bagaimana kamu menggambar diagram vennya. 

R3 : Ini kan 𝑛(𝐴) 13 sama 𝑛(𝐵)nya 9, x irisannya bu, 𝑛(𝐶) ditulis 

diluar. 

P : Sekarang coba ibu tunjukkan pada diagram venn ini, mana yang 

termasuk 𝐴 − 𝐵 dan mana yang 𝐵 − 𝐴. 
R3 : Hehe ga tau bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 kesulitan dalam 
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mengerjakan soal nomor 4 dikarenakan subjek tidak tau cara 

mengerjakannya. Subjek self-efficacy rendah 3 belum dapat memahami soal 

dengan baik. Meskipun subjek self-efficacy rendah 3 sudah mampu 

menyebutkan informasi yang diketahui tetapi belum mampu menyebutkan 

informasi yang ditanyakan. Subjek self-efficacy rendah 3 belum  mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah beserta diagram venn dengan benar, 

jelas, dan runtut. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 

belum memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

kemampuan memahami wacana, indikator kemampuan tata bahasa, 

kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

(5) Soal Nomor 5 

Hasil pekerjaan subjek self-efficacy rendah 3 pada soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Gambar 4.41 sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 41 Hasil Pekerjaan Subjek Self-Efficacy Rendah 3  Soal Nomor 5 
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Gambar 4.41 menunjukkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum 

mampu menuliskan langkah dan penyelesaian permasalahan nomor 5 terkait 

operasi himpunan yang berkaitan dengan budaya Banyumas berupa kesenian 

Banyumasan dengan benar. 

a. Analisis Hasil Pengerjaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Ditinjau dari indikator kemampuan memahami wacana, terlihat 

bahwa subjek self-efficacy rendah 3 tidak memenuhi indikator tersebut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy rendah 3 tidak menuliskan 

apa yang diketahui dengan lengkap dan tidak menuliskan bagian yang 

ditanyakan serta bagian kesimpulan sama sekali.  

Indikator selanjutnya adalah kemampuan tata bahasa. Ditinjau dari 

indikator kemampuan tata bahasa, terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 

3 cukup memenuhi indikator tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

subjek self-efficacy rendah 3 mampu menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat.  

Ditinjau dari indikator kemampuan strategis menunjukkan bahwa 

subjek self-efficacy rendah 3 tidak memenuhi indikator tersebut. Pada 

Gambar 4.41 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 belum mampu 

menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. Subjek self-efficacy 

rendah 3 sama sekali belum menuliskan langkah penyelesainnya.   

Indikator kemampuan sosiolinguistik subjek self-efficacy rendah 3 

belum terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan subjek self-efficacy 
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rendah 3 belum mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. Pada Gambar 4.41 terlihat bahwa diagram venn yang 

disajikan oleh subjek self-efficacy rendah 3 masih kurang tepat. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Berikut disajikan kutipan wawancara bersama subjek self-efficacy 

rendah 3 terkait dengan pengerjaan subjek pada soal nomor 5. 

P : Pada saat kamu mengerjakan soal nomor 5, apakah kamu menemui 

kesulitan? 

R3 : Pasti bu, hehe 

P : Ok, terus pada soal nomor 5 apakah kamu menemukan kosak kata 

yang sulit atau ada kosak kata yang kamu tidak paham? 

R3 : Tidak bu. 

P : Ok, coba di soal nomor 5 sebutkan apa yang diketahui. 

R3 : Saya ga mudeng bu sebenernya, yang diketahui 𝑛(𝐴) = 9, 𝑛(𝐵) =
10, 𝑛(𝐶) = 7. 

P : Coba ibu tolong jelaskan cara kamu menjawab soal ini. 

R3 : Digambar diagram vennya, yang A ada 9, yang B ada 10, yang C 

ada 7. Yang ditengah ada 𝑥, 5, 3, sama 4. 

P : Ok, berarti untuk nomor 5, kesimpulan kamu apa? 

R3 : Saya bingung bu. 

Petikan wawancara menunjukkan bahwa bahwa subjek self-efficacy 

rendah 3 terlihat bahwa subjek self-efficacy rendah 3 kesulitan dalam 

mengerjakan soal nomor 5. Subjek self-efficacy rendah 3 belum dapat 

memahami soal dengan cukup baik karena belum mampu menyebutkan 

informasi yang diketahui dengan lengkap dan belum mampu menyebutkan 

bagian yang ditanyakan serta kesimpulan. Subjek self-efficacy rendah 3 

belum  mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar, jelas, dan 

runtut. Subjek self-efficacy rendah 3 dalam menjelaskan langkahnya dalam 
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menggambar diagram sudah benar, tetapi penjelasannya kurang jelas dan 

runtut serta ada komponen yang masih terlewat. 

c. Triangulasi 

Berdasarkan aktivitas pembelajaran, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis subjek self-efficacy rendah 3, dan diperkuat dengan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek self-efficacy rendah 3 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan 

tata bahasa, tetapi kurang memenuhi indikator kemampuan memahami 

wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. 

Rangkuman analisis kemampuan komunikasi matematis 

berdasarkan tingkat self-sefficacy siswa disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Rangkuman Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator 

Self-Efficacy 

Tinggi 

Self-Efficacy 

Sedang 

Self-Efficacy 

Rendah 

T1 T2 S1 S2 S3 R1 R2 R3 

Kemampuan memahami 

wacana 

√ √ √ √ - √ √ - 

Kemampuan tata bahasa √ - √ - √ √ √ √ 

Kemampuan strategis √ √ √ √ √ √ √ - 

Kemampuan 

sosiolinguistik 

√ √ √ √ √ √ - - 

Keterangan:  

√ : Memenuhi 

− : Tidak Memenuhi 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal yaitu analisis nilai Penilaian Tengah 

Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020, diperoleh data yang menunjukkan bahwa 

kelas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal, 
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mempunyai varians yang homogen dan tidak ada perbedaan rata-rata yang 

signifikan di antara kedua kelas. Hal ini berarti sampel berasal dalam kondisi atau 

keadaan yang sama yaitu memiliki tingkat pengetahuan yang sama. 

4.2.1 Pembahasan Keefektifan Pembalajaran ARIAS Bernuansa 

Etnomatematika  

4.2.1.1 Pembahasan Kemampuan Awal Siswa 

Data skor kemampuan awal matematis siswa diperoleh dari hasil 

Penilaian Tengah Semester (PTS) semester ganjil tahun ajaran 2019/2020, 

selanjutnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata 

untuk mengetahui apakah kemampuan awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sama. Uji normalitas data awal menunjukkan bahwa nilai 𝑠𝑖𝑔. (2 −  𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  =

 0,753 >  0,05 yang berarti data nilai PTS semester ganjil siswa kelas eksprimen 

dan kelas eksperimen berdistribusi normal. Uji homogenitas data awal 

menunjukkan bahwa nilai 𝑠𝑖𝑔. = 0,175 >  0,05 yang berarti bahwa kedua varians 

data nilai PTS semester ganjil siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau 

homogen. Uji kesamaan dua rata-rata menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama dengan nilai 𝑠𝑖𝑔. =  0,468 >

 0,05.  

4.2.1.2 Pembahasan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dan 

Pembalajaran ARIAS Bernuansa Etnomatematika  

Analisis data hasil tes kemampuan komunikasi matematis didapatkan 

bahwa dari 31 siswa pada kelas eksperimen, terdapat 28 siswa yang mencapai nilai 

lebih dari atau sama dengan 75, pada uji hipotesis I diperoleh kelas eksperimen 



247 
 

 

dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika mencapai ketuntasan 

klasikal pada tes kemampuan komunikasi maematis. 

Keefektifan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika ditunjukkan 

dengan pengujian rata-rata dan pengujian proporsi hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menguji hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menggunakan uji perbedaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua 

proporsi.  

Uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,000 <

0,05 yang berarti bahwa rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-

rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. Uji perbedaan dua proporsi menunjukkan 

bahwa 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,21 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang berarti bahwa proporsi hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran ARIAS lebih dari 

proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari et al. (2017) bahwa peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran ARIAS menunjukkan rata-rata hasil belajar peserta didik berada pada 

kategori tinggi dan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran ARIAS lebih tinggi dibandingkan dengaan model 

pembelajaran konvensional. 
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Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika, ditemukan dalam penelitian ini bahwa pembelajaran 

ARIAS bernuansa etnomatematika efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu et al. (2014) bahwa model ARIAS berbantuan kartu 

masalah efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Keefektifan 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap kemampuan kmunikasi 

matematis siswa kelas VII dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) 

ketertarikan siswa untuk mengikuti pelajaran, (2) siswa dibiasakan mengerjakan 

soal secara mandiri dan berkelompok, (3) pada setiap diskusi kelompok maupun 

kerja individu siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas 

sehingga siswa terbiasa menpresentasikan hasil penyelesain mereka. 

4.2.2 Pembahasan Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Self-Efficacy Siswa  

Kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan self-efficacy siswa 

kelas VII pada pembelajaran arias bernuansa etnomatematika dilaksanakan dengan 

menganalisis hasil kuis kemampuan komunikasi matematis setiap pertemuan, hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis, dan hasil wawancara dengan subjek 

penelitian. Hasil kuis kemampuan komunikasi matematis memperlihatkan bahwa 

siswa dengan self-efficacy tinggi tidak selalu memberikan hasil kuis yang tinggi 

pada setiap pertemuannya. Siswa dengan self-efficacy sedang memberikan hasil 

kuis yang beragam. Demikian pula pada siswa dengan self-efficacy rendah, tidak 

selalu memberikan hasil kuis yang rendah pada setiap pertemuannya. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa hasil kuis kemampuan komunikasi matematis 

berdasarkan self-efficacy bersifat tidak tetap.  

Pembahasan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII C SMP 

Negeri 1 Ajibarang akan dibahas pada bagian ini dengan membandingkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan wawancara untuk memperoleh deskripsi 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII. Tes kemampuan komunikasi 

matematis yang telah dikerjakan siswa kemudian dianalisis dengan memperhatikan 

4 indikator kemampuan komuikasi matematis yaitu kemampuan memahami 

wacana, kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik. 

4.2.2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-Efficacy 

Tinggi 

Terdapat 6 subjek pada kelompok siswa dengan self-efficacy tinggi. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa pada kategori ini ditemukan dua pola 

berbeda. Pada pola self-efficacy tinggi 1 siswa mampu memenuhi keempat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Terdapat 5 subjek yang termasuk dalam pola 

self-efficacy tinggi 1. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sefiany, et al (2016) 

bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi dapat memenuhi empat aspek kemampuan 

komunikasi matematis yaitu kemampuan tata bahasa, kemampuan memenuhi 

wacana, kemampuan sosiolingustik, dan kemampuan strategis. Selain itu juga 

seseuai dengan penelitian Juhrani, et al (2017) bahwa siswa dengan self-efficacy 

tinggi dapat menggunakan semua indikator komunikasi matematis dengan 

maksimal.  
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Pada pola self-efficacy tinggi 2 siswa mampu memenuhi tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator kemampuan memahami 

wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. Pada pola self-

efficacy tinggi 2 subjek tidak memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

Terdapat 1 subjek dengan self-efficacy tinggi yang termasuk dalam pola self-

efficacy tinggi 2. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nurdiana, et al (2018) 

bahwa peserta didik dengan self-efficacy tinggi baik dalam pencapaian indikator 

komunikasi matematis. 

4.2.2.2 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-Efficacy 

Sedang 

Terdapat 20 subjek pada kelompok siswa dengan self-efficacy sedang. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa pada kategori ini ditemukan tiga pola 

berbeda. Pada pola self-efficacy sedang 1 subjek mampu memenuhi empat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Terdapat 11 subjek yang termasuk dalam pola 

self-efficacy sedang 1. 

 Pada pola self-efficacy sedang 2 subjek mampu memenuhi tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator kemampuan memahami 

wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. Pada pola self-

efficacy sedang 2 subjek tidak memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

Terdapat 6 subjek yang termasuk dalam pola self-efficacy sedang 2.  

Pada pola self-efficacy sedang 3 siswa mampu memenuhi tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator kemampuan tata bahasa, 

kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik. Pada pola pola self-efficacy 
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sedang 3 subjek tidak memenuhi indikator kemampuan memahami wacana. 

Terdapat 3 subjek yang termasuk dalam pola pola self-efficacy sedang 3.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nurdiana, et al (2018) bahwa 

peserta didik dengan self-efficacy sedang cukup baik dalam pencapaian indikator 

komunikasi matematis. Selain itu juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Chalim, et al (2018) bahwa siswa pada self-efficacy kelompok tengah mencapai 

indikator kemampuan komunikasi matematis tetapi lebih lemah daripada siswa 

pada self-efficacy kelompok atas. 

4.2.2.3 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Self-Efficacy 

Rendah 

Terdapat 5 subjek pada kelompok siswa dengan self-efficacy rendah. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa pada kategori ini ditemukan tiga pola 

berbeda. Pada pola self-efficacy rendah 1 subjek mampu memenuhi keempat 

indikator kemampuan komunikasi matematis. Terdapat 1 subjek yang termasuk 

dalam pola self-efficacy rendah 1.  

Pada pola self-efficacy rendah 2 subjek mampu memenuhi tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator kemampuan memahami 

wacana, kemampuan tata bahasa, dan kemampuan strategis. Pada pola self-efficacy 

rendah 2 subjek tidak memenuhi indikator kemampuan sosiolinguistik. Terdapat 2 

subjek yang termasuk dalam pola self-efficacy rendah 2.  

Pada pola self-efficacy rendah 3 subjek mampu memenuhi indikator 

kemampuan tata bahasa. Pada pola self-efficacy rendah 3 subjek tidak memenuhi 
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indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik. Terdapat 2 subjek yang termasuk dalam pola self-efficacy rendah 3.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Juhrani, et al (2017) bahwa siswa 

dengan self-efficacy rendah belum bisa mengungkapkan ide-ide matematis secara 

maksimal. Selain itu juga sesuai dengan hasil penelitian Nurdiana, et al (2018) 

bahwa peserta didik dengan self-efficacy rendah kurang baik dalam pencapaian 

indikator komunikasi matematis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

(1) Hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

(2) Berdasarkan analisis kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan 

self-efficacy siswa pada pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

diperoleh deskripsi sebagai berikut. 

a. Subjek pola self-efficacy tinggi 1 mampu memenuhi keempat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Sedangkan subjek pola self-

efficacy tinggi 2 mampu memenuhi tiga indikator kemampuan 

komunikasi matematis yaitu kemampuan memahami wacana, 

kemampuan strategis, dan kemampuan sosiolinguistik, tetapi tidak 

memenuhi indikator kemampuan tata bahasa. 

b. Subjek pola self-efficacy sedang 1 mampu memenuhi empat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Subjek pola self-efficacy sedang 2 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis 

yaitu kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik, tetapi tidak memenuhi indikator 

kemampuan tata bahasa. Subjek pola self-efficacy sedang 3 mampu 



254 
 

 

memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

kemampuan tata bahasa, kemampuan strategis, dan kemampuan 

sosiolinguistik, tetapi tidak memenuhi indikator kemampuan 

memahami wacana. 

c. Subjek pola self-efficacy rendah 1 mampu memenuhi keempat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Subjek pola self-efficacy rendah 2 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis 

yaitu indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan tata 

bahasa, dan kemampuan strategis, tetapi tidak memenuhi indikator 

kemampuan sosiolinguistik. Subjek pola self-efficacy rendah 3 mampu 

memenuhi indikator kemampuan tata bahasa, tetapi tidak memenuhi 

indikator kemampuan memahami wacana, kemampuan strategis, dan 

kemampuan sosiolinguistik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

(1) Siswa dengan self-efficacy rendah belum tentu gagal dalam pembelajaran 

matematika karena terdapat subjek dengan self-efficacy rendah belum tentu 

gagal dalam pembelajaran matematika karena terdapat subjek dengan self-

efficacy rendah tetapi memperoleh hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis yang baik. Pada subjek dengan self-efficacy rendah ditemukan 

bahwa kemampuan komunikasi matematisnya masih bisa lebih baik jika 
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pembelajaran yang digunakan baik. Oleh karena itu, guru dapat 

menggunakan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

(2) Pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika dapat diterapkan oleh 

guru matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Dalam pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, selain 

melakukan pembelajaran matematika guru juga turut berkonstribusi untuk 

menjaga kebudayaan lokal Banyumasan sehingga diharapkan siswa lebih 

mengenali dan mencintai budayanya.  

(3) Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi penelitian selanjutnya, yaitu terkait kemampuan komunikasi 

matematis dengan memodifikasi model pembelajaran yang digunakan 

maupun berdasarkan dari aspek afektif lain yang relevan yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

(4) Hambatan yang dialami pada penelitian ini adalah siswa belum bisa 

sepenuhnya bekerjasama dengan baik pada saat diskusi kelompok, sehingga 

memperlambat jalannya diskusi dan pembelajaran. Oleh karena itu, 

disarankan untuk lebih memperhatikan proses pembelajaran saat siswa 

berkelompok dengan lebih mengarahkan dan menuntun setiap proses dan 

kegiatan siswa dalam kelompok. 
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Lampiran 1 Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen (Nilai PTS Mata 

Pelajaran Matematika Semester Ganjil)

NO. KODE NILAI 

1 K-01 78 

2 K-02 68 

3 K-03 68 

4 K-04 83 

5 K-05 58 

6 K-06 70 

7 K-07 70 

8 K-08 51 

9 K-09 67 

10 K-10 65 

11 K-11 45 

12 K-12 49 

13 K-13 88 

14 K-14 52 

15 K-15 55 

16 K-16 51 

17 K-17 70 

18 K-18 59 

19 K-19 70 

20 K-20 68 

21 K-21 63 

22 K-22 63 

23 K-23 72 

24 K-24 82 

25 K-25 64 

26 K-26 59 

27 K-27 65 

28 K-28 78 

29 K-29 67 

30 K-30 70 

31 K-31 80 

32 K-32 44 

 

NO. KODE NILAI 

1 E-01 57 

2 E-02 66 

3 E-03 88 

4 E-04 39 

5 E-05 74 

6 E-06 59 

7 E-07 62 

8 E-08 98 

9 E-09 83 

10 E-10 66 

11 E-11 58 

12 E-12 75 

13 E-13 56 

14 E-14 81 

15 E-15 57 

16 E-16 86 

17 E-17 71 

18 E-18 73 

19 E-19 62 

20 E-20 69 

21 E-21 52 

22 E-22 70 

23 E-23 50 

24 E-24 74 

25 E-25 83 

26 E-26 48 

27 E-27 75 

28 E-28 66 

29 E-29 48 

30 E-30 64 

31 E-31 88 
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Lampiran 2 Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara X dan Y 

𝑁 : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti 

∑ 𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal 

∑ 𝑌 : Jumlah skor total 

∑ 𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal 

∑ 𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal valid 

Perhitungan : 

➢ Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑥𝑦 =
28 × 8248 − 269 × 802

√{(28 × 2715) − (269)2}{(28 × 27764) − (802)2}
= 0.686241442 

Pada taraf nyata 5% dan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 1 valid. 

➢ Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 2 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
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𝑟𝑥𝑦 =
28 × 6134 − 194 × 802

√{(28 × 1514) − (194)2}{(28 × 27764) − (802)2}
= 0.639839546 

Pada taraf nyata 5% dan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 2 valid. 

➢ Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 3 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑥𝑦 =
28 × 8079 − 234 × 802

√{(28 × 2674) − (234)2}{(28 × 27764) − (802)2}
= 0.741872255 

Pada taraf nyata 5% dan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 3 valid. 

➢ Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 4 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑥𝑦 =
28 × 2889 − 62 × 802

√{(28 × 510) − (62)2}{(28 × 27764) − (802)2}
= 0.832885037 

Pada taraf nyata 5% dan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 4 valid. 

➢ Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 5 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
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𝑟𝑥𝑦 =
28 × 2414 − 43 × 802

√{(28 × 543) − (43)2}{(28 × 27764) − (802)2}
= 0.782038123 

Pada taraf nyata 5% dan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 5 valid. 
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Lampiran 3 Perhitungan Realibilitas Butir Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Rumus : 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan : 

𝑟11 : Koefisien reliabilitas tes 

𝑛 : Banyaknya item 

∑ 𝜎𝑖
2 : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡 : Varians total 

Dengan rumus varians (𝝈𝟐) : 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan : 

𝑋 : Skor yang diperoleh siswa 

𝑁 : Jumlah peserta tes 

Kriteria : 

Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal dikatakan reliabel 

Perhitungan : 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh : 

Butir soal 1 : 𝜎1
2 =

∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

2715−
(269)2

28

28
= 4.667091837 

Butir soal 2 : 𝜎2
2 =

∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

1514−
(194)2

28

28
= 6.066326531 

Butir soal 3 : 𝜎3
2 =

∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

2674−
(234)2

28

28
=25.65816 
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Butir soal 4 : 𝜎4
2 =

∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

510−
(62)2

28

28
= 13.31122449 

Butir soal 5 : 𝜎5
2 =

∑ 𝑋2−
(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

543−
(43)2

28

28
= 17.03443878 

Sehingga diperoleh nilai ∑ 𝜎𝑖
2 = 66.7372449 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑁
𝑁

=
27764 −

(802)2

28
28

= 171.1581633 

Jadi, 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] = [

5

5 − 1
] [1 −

66.7372449

171.1581633
] = 0.762605449 

Pada taraf nyata 5% dengan 𝑁 = 28 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,374. Karena 

𝑟11 >  rtabel maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 4 Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Rumus : 

𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

𝑇𝐾 : Tingkat Kesukaran 

𝑀 : Rata-rata nilai setiap butir soal 

𝑀𝑎𝑘𝑠 : Skor maksimal 

Kriteria : 

𝑇𝐾 > 70%  : Item mudah 

𝑇𝐾 30% − 70% : Item sedang 

𝑇𝐾 < 30%  : Item sukar 

Perhitungan : 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 1 : 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑚𝑎𝑘𝑠
=

9.607142857

12
= 0.800595 (mudah) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 2 : 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑚𝑎𝑘𝑠
=

6.928571429

12
= 0.577381 (sedang) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 3 : 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑚𝑎𝑘𝑠
=

8.357142857

16
= 0.522321 (sedang) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 4 : 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑚𝑎𝑘𝑠
=

2.214285714

16
= 0.138393 (sukar) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 5 : 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑚𝑎𝑘𝑠
=

1.535714286

24
= 0.063988 (sukar) 
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Lampiran 5 Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Rumus : 

𝐷 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Keterangan : 

𝑇𝐾 : Tingkat kesukaran 

�̅�𝐴 : Rata-rata Skor Kelompok Atas 

�̅�𝐵 : Rata-rata Skor Kelompok Bawah 

𝑀𝑎𝑘𝑠 : Skor maksimal 

Katergori Daya Pembeda : 

Indeks Diskriminasi (𝑫) Klasifikasi 

0,00 ≤ 𝐷 ≤ 0,20 Jelek (Poor) 

0,20 < 𝐷 ≤ 0,40 Cukup Baik (Satisfactory) 

0,40 < 𝐷 ≤ 0,70 Baik (Good) 

0,70 < 𝐷 ≤ 1,00 Baik Sekali (Excellent) 

𝐷 bernilai negative Tidak Baik  

Perhitungan : 

Butir soal 1 : 𝐷 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
=

11−7,375

12
= 0.302083333 

Butir soal 2 : 𝐷 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
=

8,5−5,125

12
= 0.28125 

Butir soal 3 : 𝐷 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
=

11,75−1,375

16
= 0.6484375 

Butir soal 4 : 𝐷 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
=

6,625−0

16
= 0.4140625 

Butir soal 5 : 𝐷 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
=

5,375−0

24
= 0.22395
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Lampiran 6 Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen 

Uji normalitas data awal pada penelitian ini menggunakan data nilai PTS 

semester gasal siswa kelas VII C dan kelas VII F SMP Negeri 1 Ajiarang, diuji 

dengan uji Kolmogorov Smirnov, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0  : data nilai PTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1  : data nilai PTS berasal dari populasi yang  tidak berdistribusi normal 

2. Kriteria Pengujian dengan proses kerja SPSS 16.0 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada output tabel One-Sample Kolmogorov 

Smirnov Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05).  

3. Hasil  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kelas_ekperimen Kelas_Kontrol 

N 31 32 

Normal Parametersa Mean 
67.6774 65.3750 

Std. Deviation 
13.82844 11.06797 

Most Extreme Differences Absolute 
.072 .119 

Positive 
.072 .119 

Negative 
-.060 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z .403 .675 

Asymp. Sig. (2-tailed) .997 .753 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan SPSS 16.0 diperoleh nilai 

signifikan data awal dari kelas eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,997, 

sedangkan untuk kelas kontrol 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,753 dimana nilai 𝑠𝑖𝑔(2 −

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya data nilai PTS semester ganjil siswa 

kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 1 Ajibarang berdistribusi normal.  

  



276 
 

 

Lampiran 7 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji Homogenitas data awal ini menggunakan data nilai PTS semester gasal 

siswa kelas VII C dan kelas VII F SMP Negeri 1 Ajibarang. Uji homogenitas diuji 

dengan uji One-Way ANOVA, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0 :  𝜎1
2 =  𝜎2

2 (kedua varians data sama atau homogen) 

𝐻1 :  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 (kedua varians data tidak sama atau tidak homogen) 

2. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig. pada output tabel Test of Homogeneity of Variances >

 Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

3. Hasil 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.885 1 61 .175 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan SPSS 16.0 diperoleh 

nilai signifikan data awal yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,175, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,175 > 0,05. 

Sehingga 𝐻0 diterima, artinya kedua varians data nilai PTS semester ganjil siswa 

kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 1 Ajibarang sama atau homogen.  
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Lampiran 8 Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

Uji kesamaan rata-rata data awal ini menggunakan data nilai PTS semester 

gasal siswa kelas VII C dan kelas VII F SMP Negeri 1 Ajibarang, diuji dengan uji 

Independent-Samples t-Test perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 ( tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai kelas VII C dan VII F) 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (terdapat perbedaan rata-rata nilai kelas VII C dan VII F)  

2. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig. pada output tabel uji Independent-Samples t-Test >

 Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

3. Hasil 

 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua rata-rata dengan SPSS 16.0 

diperoleh nilai signifikan data awal yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,468, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =

 0,468 > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

nilai kelas VII C dan VII F SMP Negeri 1 Ajibarang. 
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Lampiran 9 Penggalan Silabus 

PENGGALAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SMP N 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VII/ 1 

Materi Pokok  : Himpunan 

Submateri Pokok : Operasi Himpunan 

Kompetensi Inti: 

KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.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. 

KI.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. 

Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Karakter 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.4 Menjelaskan 

himpunan, 

himpunan 

• Religius  

• Percaya 

diri 

3.4.1 Siswa mampu 

menentukan 

Materi 

Pokok: 

Himpunan 

Siswa mendapat pengalaman belajar 

melalui pembelajaran ARIAS 

• Kuis 

• Tes 

kemampuan 

8 JP  

(8 × 40 

menit) 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 
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bagian, 

himpunan 

semesta, 

himpunan    

kosong 

komplemen 

himpunan, dan 

melakukan 

operasi biner 

pada himpunan 

menggunakan 

masalah 

kontekstual. 

 

4.4 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan 

himpunan, 

himpunan 

bagian, 

• Gotong 

royong 

• Mandiri 

• Jujur 

• Disiplin 

• Pantang 

Menyerah 

irisan dari dua 

himpunan. 

3.4.2 Siswa mampu 

menentukan 

banyaknya 

anggota irisan 

dari dua 

himpunan. 

3.4.3 Siswa mampu 

menyajikan 

irisan dari dua 

himpunan 

dengan 

diagram Venn. 

3.4.4 Siswa mampu 

menentukan 

gabungan dari 

dua himpunan. 

3.4.5 Siswa mampu 

menentukan 

banyaknya 

anggota 

 

Sub 

Materi 

Pokok: 

Operasi 

Himpunan 

bernuansa etnomatematika dengan 

kegiatan sebagai berikut. 

Assurance 

1. Siswa memperhatikan tayangan 

berupa contoh budaya Banyumas 

melalui penayangan gambar ataupun 

video untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang budaya-

budaya yang berkembang di 

lingkungan nyata siswa. 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya terkait budaya yang 

ditayangkan. 

3. Siswa memperhatikan dan 

menyimak motivasi yang diberikan 

guru untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

Relevance  

1. Siswa diberikan contoh operasi 

himpunan dalam konteks kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

budaya Banyumas. 

komunikasi 

matematis 

Kebudayaan. 

2017. Buku 

Siswa 

Matematika 

Kelas VII 

SMP/MTs 

Kurikulum 

2013 revisi 

2017. 

Jakarta: 

Kementrian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan. 
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himpunan 

semesta, 

himpunan 

kosong, 

komplemen 

himpunan dan 

melakukan 

operasi biner 

pada himpunan. 

gabungan dari 

dua himpunan. 

3.4.6 Siswa mampu 

menyajikan 

gabungan dari 

dua himpunan 

dengan 

diagram Venn 

3.4.7 Siswa mampu 

menentukan 

komplemen 

himpunan 

3.4.8 Siswa mampu 

menentukan 

banyaknya 

anggota 

komplemen 

himpunan 

3.4.9 Siswa mampu 

menyajikan 

komplemen 

himpunan 

2. Siswa mengamati contoh tersebut 

secara individu.  

3. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan apa yang dipikirkan 

mengenai contoh tersebut dengan 

rasa percaya diri. 

4. Siswa memperhatikan manfaat 

pembelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari yang disampaikan oleh 

guru. 

Interest. 

1. Siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok, untuk tiap kelompok 

terdiri atas 3-4 orang. 

2. Siswa dibagikan LKS yang 

berhubungan dengan materi operasi 

himpunan yang berisi permasalahan 

dan langkah-langkah pemecahan 

serta meminta siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikan masalah. 

3. Siswa mengumpulkan informasi 

pada permasalahan yang terdapat di 



 
 

 

2
8
1
 

dengan 

diagram Venn. 

3.4.10 Siswa 

mampu 

menentukan 

selisih dari dua 

himpunan. 

3.4.11 Siswa 

mampu 

menentukan 

banyaknya 

anggota selisih 

dari dua 

himpunan. 

3.4.12 Siswa 

mampu 

menyajikan 

selisih dari dua 

himpunan 

dengan 

diagram Venn 

LKS dan menuliskan fakta-fakta 

yang ada berkaitan dengan materi 

operasi himpunan.  

4. Siswa diberikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai materi operasi himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas 

dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut secara berkelompok dengan 

bantuan guru.  

5. Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

6. Siswa diberikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai materi operasi himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas 

dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut secara berkelompok tanpa 

bantuan guru. 
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4.4.1 Siswa mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan irisan 

pada 

himpunan. 

4.4.2 Siswa mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan 

gabungan pada 

himpunan. 

4.4.3 Siswa mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan  

7. Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

8. Dengan tanya jawab, guru 

mengarahkan semua siswa pada 

pemecahan permasalahan operasi 

himpunan. 

9. Siswa diberikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai operasi himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas 

dan diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan secara individu. 

10. Siswa diberikan kesempatan 

individu untuk mengajukan diri 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

11. Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada guru apabila 

menemui kesulitan. 

Assesment 
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Lampiran 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan I 

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/1 

Materi Pokok : Himpunan 

Sub Materi  : Irisan  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Komunikasi Matematis 

Kompetensi Dasar Indikator Komunikasi Matematis 

3.4 Menjelaskan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, 

1. Kemampuan Tata Bahasa 

a. Menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat 

guna 
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dan melakukan operasi 

biner pada himpunan 

menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

himpunan, himpunan 

bagian, himpunan 

semesta, himpunan 

kosong, komplemen 

himpunan, dan 

melakukan operasi biner 

pada himpunan 

2. Kemampuan Memahami Wacana 

a. Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal. 

b. Memberikan kesimpulan yang 

logis diakhir penyelesaian 

3. Kemampuan Sosiolinguistik 

a. Menginterpretasikan gambar, 

grafik, atau kalimat matematika 

ke dalam uraian yang 

kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk 

gambar, grafik atau aljabar. 

4. Kemampuan Strategis 

a. Menguraikan sandi/kode dalam 

pesan-pesan matematika yaitu 

menguraikan unsur penting (kata 

kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian 

menyelesaikan secara runtut. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, diharapkan 

1. Siswa mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara 

tepat. 

2. Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan benar. 

3. Siswa mampu memberikan kesimpulan diakhir penyelesaian dengan logis. 

4. Siswa mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 
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menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. 

5. Siswa mampu menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika 

yaitu menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. 

D. Materi Pembelajaran  

1. Irisan  

Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah 

himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota 

himpunan A dan anggota himpunan B, dilambangkan dengan 𝐴 ∩  𝐵. 

Irisan dua himpunan dinotasikan  

𝐴 ∩  𝐵 =  {𝑥 | 𝑥 ∈  𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑥 ∈  𝐵} 

E. Model Pembelajaran  

Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance. Interest, Assesment, 

Satisfaction) bernuansa etnomatematika. 

F. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Powerpoint  

2. Alat dan bahan 

a. Laptop 

b. Papan tulis 

c. Spidol 

d. Pensil 

e. Penggaris 

f. LCD 

g. Proyektor 

G. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Matematika Kelas VII SMP/MTs 

Semester 1 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang. 2017. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 

WAKTU 

A. Pendahuluan 

1) Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi 

salam. 

2) Siswa diajak untuk mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk siswa jika belum tertata 

rapi. 

3) Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang akan 

digunakan. 

4) Siswa diajak mempersiapkan kondisi psikisnya untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan ketua kelas 

diminta untuk memimpin doa.  

5) Siswa diajak mempersiapkan  kondisi fisik antara lain: 

a. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 

b. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VII. 

c. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 

6) Siswa memperhatikan informasi yang disampaikan 

guru mengenai materi yang akan dipelajari yaitu Irisan 

Himpunan. 

7) Siswa memperhatikan tujuan dan kompetensi yang 

akan dicapai yang disampaikan oleh guru. 

8) Siswa memperhatikan rencana pembelajaran yang 

disampaikan guru, yaitu dengan berdiskusi kelompok 

– presentasi hasil diskusi kelompok – ceramah- kuis. 

(6 menit) 
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9) Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait  materi 

prasayarat mengenai diagram venn dan sifat-sifat 

himpunan. 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1: Assurance : 

1) Siswa memperhatikan tayangan berupa contoh budaya 

Banyumas melalui penayangan gambar ataupun video 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang 

budaya-budaya  yang berkembang di lingkungan nyata 

siswa. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait 

budaya yang ditayangkan. 

3) Siswa memperhatikan dan menyimak motivasi yang 

diberikan guru untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

Fase 2: Relevance 

4) Siswa diberikan contoh irisan himpunan dalam 

konteks kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

budaya Banyumas. 

5) Siswa mengamati contoh tersebut secara individu.  

6) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan apa 

yang dipikirkan mengenai contoh tersebut dengan 

rasa percaya diri.  

7) Siswa memperhatikan manfaat pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh guru. 

Fase 3: Interest 

8) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 3-4 orang.  

9) Siswa dibagikan LKS yang berhubungan dengan 

materi irisan yang berisi permasalahan dan langkah-

(64 menit) 
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langkah pemecahan serta meminta siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikan masalah. 

10) Siswa  mengumpulkan informasi  pada permasalahan   

yang terdapat di LKS dan menuliskan fakta-fakta yang 

ada berkaitan dengan materi irisan himpunan. 

11) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi irisan himpunan berkaitan 

dengan budaya Banyumas dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara berkelompok dengan 

bantuan guru.  

12) Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

13) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi irisan himpunan berkaitan 

dengan budaya Banyumas dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara berkelompok tanpa 

bantuan guru. 

14) Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

15) Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa 

pada pemecahan permasalahan irisan himpunan. 

16) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai irisan himpunan yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas dan diberikan kesempatan 

untuk mengerjakan secara individu. 

17) Siswa diberikan kesempatan individu untuk 

mengajukan diri mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

18) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada 

guru apabila menemui kesulitan. 

Fase 4: Assesment  
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Lampiran 11 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/1 

Materi Pokok : Himpunan 

Sub Materi  : Gabungan  

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Komunikasi Matematis 

Kompetensi Dasar Indikator Komunikasi Matematis 

3.4 Menjelaskan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, dan 

1. Kemampuan Tata Bahasa 

a. Menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat guna. 

2. Kemampuan Memahami Wacana 
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melakukan operasi biner 

pada himpunan 

menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, dan 

melakukan operasi biner 

pada himpunan 

a. Menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal. 

b. Memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian. 

3. Kemampuan Sosiolinguistik 

a. Menginterpretasikan gambar, grafik, 

atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai 

maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, 

grafik atau aljabar. 

4. Kemampuan Strategis 

a. Menguraikan sandi/kode dalam pesan-

pesan matematika yaitu menguraikan 

unsur penting (kata kunci) dari suatu 

permasalahan matematika kemudian 

menyelesaikan secara runtut. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, diharapkan 

1. Siswa mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara 

tepat. 

2. Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan benar. 

3. Siswa mampu memberikan kesimpulan diakhir penyelesaian dengan logis. 

4. Siswa mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. 

5. Siswa mampu menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika 

yaitu menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. 
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D. Materi Pembelajaran  

1. Gabungan  

Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah 

himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota 

himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan dengan A ∪ B. 

Gabungan dua himpunan ditulis  

𝐴 ∪  𝐵 =  {𝑥 | 𝑥 ∈  𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ∈  𝐵} 

E. Model Pembelajaran  

Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance. Interest, Assesment, 

Satisfaction) bernuansa etnomatematika. 

F. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Powerpoint  

2. Alat dan bahan 

a. Laptop 

b. Papan tulis 

c. Spidol 

d. Pensil 

e. Penggaris 

f. LCD 

g. Proyektor 

G. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Matematika Kelas VII SMP/MTs 

Semester 1 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang. 2017. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 

WAKTU 

B. Pendahuluan 

1) Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi 

salam. 

(6 m

e
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2) Siswa diajak untuk mempersiapkan kondisi fisik 

kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk siswa jika belum tertata 

rapi. 

3) Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4) Siswa diajak mempersiapkan kondisi psikisnya untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan ketua kelas 

diminta untuk memimpin doa. Siswa diajak 

mempersiapkan  kondisi fisik antara lain: 

a. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 

b. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VII. 

c. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket 

untuk membersihkan papan tulis apabila masih 

kotor. 

5) Siswa memperhatikan informasi yang disampaikan 

guru mengenai materi yang akan dipelajari yaitu 

Gabungan Himpunan. 

6) Siswa memperhatikan tujuan dan kompetensi yang 

akan dicapai yang disampaikan oleh guru. 

7) Siswa memperhatikan rencana pembelajaran yang 

disampaikan guru, yaitu dengan berdiskusi kelompok 

– presentasi hasil diskusi kelompok – ceramah- kuis. 

8) Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait  materi 

prasayarat mengenai diagram venn, sifat-sifat 

himpunan, dan irisan himpunan. 

n

i

t

) 

(6 menit) 
 

 

C. Kegiatan Inti (104 menit) 
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Fase 1: Assurance : 

1) Siswa memperhatikan tayangan berupa contoh 

budaya Banyumas melalui penayangan gambar 

ataupun video untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa tentang budaya-budaya  yang berkembang di 

lingkungan nyata siswa. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait 

budaya yang ditayangkan. 

3) Siswa memperhatikan dan menyimak motivasi yang 

diberikan guru untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

Fase 2: Relevance 

4) Siswa diberikan contoh gabungan himpunan dalam 

konteks kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

budaya Banyumas. 

5) Siswa mengamati contoh tersebut secara individu.  

6) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan apa 

yang dipikirkan mengenai contoh tersebut dengan 

rasa percaya diri.  

7) Siswa memperhatikan manfaat pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh guru. 

Fase 3: Interest 

8) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 3-4 orang.  

9) Siswa dibagikan LKS yang berhubungan dengan 

materi gabungan yang berisi permasalahan dan 

langkah-langkah pemecahan serta meminta siswa 

bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. 

10) Siswa  mengumpulkan informasi  pada permasalahan   

yang terdapat di LKS dan menuliskan fakta-fakta 
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yang ada berkaitan dengan materi gabungan 

himpunan.  

11) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi gabungan himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok dengan bantuan guru.  

12) Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

13) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi gabungan himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok tanpa bantuan guru. 

14) Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

15) Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa 

pada pemecahan permasalahan gabungan himpunan.  

16) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai gabungan himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan diberikan 

kesempatan untuk mengerjakan secara individu. 

17) Siswa diberikan kesempatan individu untuk 

mengajukan diri mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

18) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada 

guru apabila menemui kesulitan. 

Fase 4: Assesment  

19) Siswa diberikan soal kuis terkait materi gabungan 

himpunan yang berkaitan dengan budaya Banyumas. 

20) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban kuis. 
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Lampiran 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan III 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/1 

Materi Pokok : Himpunan 

Sub Materi  : Komplemen Himpunan 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Komunikasi Matematis 

Kompetensi Dasar Indikator Komunikasi Matematis 

3.4 Menjelaskan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, dan 

melakukan operasi biner 

1. Kemampuan Tata Bahasa 

a. Menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat guna. 

2. Kemampuan Memahami Wacana 
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pada himpunan 

menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, dan 

melakukan operasi biner 

pada himpunan. 

a. Menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal. 

b. Memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian. 

3. Kemampuan Sosiolinguistik 

a. Menginterpretasikan gambar, grafik, 

atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai 

maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, 

grafik atau aljabar. 

4. Kemampuan Strategis 

a. Menguraikan sandi/kode dalam pesan-

pesan matematika yaitu menguraikan 

unsur penting (kata kunci) dari suatu 

permasalahan matematika kemudian 

menyelesaikan secara runtut. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, diharapkan  

1. Siswa mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara 

tepat. 

2. Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan benar. 

3. Siswa mampu memberikan kesimpulan diakhir penyelesaian dengan logis. 

4. Siswa mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. 

5. Siswa mampu menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika 

yaitu menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. 
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D. Materi Pembelajaran  

1. Komplemen 

Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan 

S yang bukan anggota himpunan A, dinotasikan dengan 𝐴𝑐. Notasi 

pembentuk himpunan 

𝐴𝑐  =  {𝑥 | 𝑥 ∈  𝑆 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑥 ∉  𝐴} 

E. Model Pembelajaran  

Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance. Interest, Assesment, 

Satisfaction) bernuansa etnomatematika. 

F. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Powerpoint  

2. Alat dan bahan 

a. Laptop 

b. Papan tulis 

c. Spidol 

d. Pensil 

e. Penggaris 

f. LCD 

g. Proyektor 

G. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Matematika Kelas VII SMP/MTs 

Semester 1 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang. 2017. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 

WAKTU 

A. Pendahuluan 

1) Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi 

salam. 

(6 menit) 
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2) Siswa diajak untuk mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk siswa jika belum tertata 

rapi. 

3) Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang akan 

digunakan. 

4) Siswa diajak mempersiapkan kondisi psikisnya untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan ketua kelas 

diminta untuk memimpin doa. 

5) Siswa diajak mempersiapkan  kondisi fisik antara lain: 

a. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 

b. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VII. 

c. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 

6) Siswa memperhatikan informasi yang disampaikan 

guru mengenai materi yang akan dipelajari yaitu 

komplemen Himpunan. 

7) Siswa memperhatikan tujuan dan kompetensi yang 

akan dicapai yang disampaikan oleh guru. 

8) Siswa memperhatikan rencana pembelajaran yang 

disampaikan guru, yaitu dengan berdiskusi kelompok 

– presentasi hasil diskusi kelompok – ceramah- kuis. 

9) Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait  materi 

prasayarat mengenai irisan himpunan dan gabungan 

himpunan 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1: Assurance : 

(64 menit) 
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1) Siswa memperhatikan tayangan berupa contoh budaya 

Banyumas melalui penayangan gambar ataupun video 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang 

budaya-budaya  yang berkembang di lingkungan nyata 

siswa. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait 

budaya yang ditayangkan. 

3) Siswa memperhatikan dan menyimak motivasi yang 

diberikan guru untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

Fase 2: Relevance 

4) Siswa diberikan contoh komplemen himpunan dalam 

konteks kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

budaya Banyumas. 

5) Siswa mengamati contoh tersebut secara individu.  

6) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan apa 

yang dipikirkan mengenai contoh tersebut dengan rasa 

percaya diri.  

7) Siswa memperhatikan manfaat pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh guru. 

Fase 3: Interest 

8) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 3-4 orang.  

9) Siswa dibagikan LKS yang berhubungan dengan 

materi komplemen himpunan yang berisi 

permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta 

meminta siswa bekerjasama untuk menyelesaikan 

masalah. 

10) Siswa  mengumpulkan informasi  pada permasalahan   

yang terdapat di LKS dan menuliskan fakta-fakta yang 

ada berkaitan dengan materi komplemen himpunan.  
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11) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi komplemen himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok dengan bantuan guru.  

12) Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

13) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi komplemen himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok tanpa bantuan guru. 

14) Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

15) Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa 

pada pemecahan permasalahan komplemen himpunan.  

16) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai komplemen himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan diberikan 

kesempatan untuk mengerjakan secara individu. 

17) Siswa diberikan kesempatan individu untuk 

mengajukan diri mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

18) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada 

guru apabila menemui kesulitan. 

Fase 4: Assesment  

19) Siswa diberikan soal kuis terkait materi komplemen 

himpunan yang berkaitan dengan budaya Banyumas. 

20) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban kuis. 

Fase 5: Satisfaction  
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Lampiran 13 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan IV 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/1 

Materi Pokok : Himpunan 

Sub Materi  : Selisih himpunan 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Komunikasi Matematis 

Kompetensi Dasar Indikator Komunikasi Matematis 

3.4 Menjelaskan himpunan, 

himpunan bagian, 

himpunan semesta, 

himpunan kosong, 

komplemen himpunan, 

dan melakukan operasi 

1. Kemampuan Tata Bahasa 

a. Menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika secara tepat guna 

2. Kemampuan Memahami Wacana 
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biner pada himpunan 

menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

himpunan, himpunan 

bagian, himpunan 

semesta, himpunan 

kosong, komplemen 

himpunan, dan 

melakukan operasi biner 

pada himpunan. 

a. Menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal. 

b. Memberikan kesimpulan yang logis 

diakhir penyelesaian. 

3. Kemampuan Sosiolinguistik 

a. Menginterpretasikan gambar, grafik, 

atau kalimat matematika ke dalam 

uraian yang kontekstual dan sesuai 

maupun menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, 

grafik atau aljabar. 

4. Kemampuan Strategis 

a. Menguraikan sandi/kode dalam 

pesan-pesan matematika yaitu 

menguraikan unsur penting (kata 

kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan 

secara runtut. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, diharapkan  

1. Siswa mampu menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara 

tepat. 

2. Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan benar. 

3. Siswa mampu memberikan kesimpulan diakhir penyelesaian dengan logis. 

4. Siswa mampu menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat 

matematika ke dalam uraian yang kontekstual dan sesuai maupun 

menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik atau 

aljabar dengan benar. 
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5. Siswa mampu menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika 

yaitu menguraikan unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan 

matematika kemudian menyelesaikan secara runtut. 

D. Materi Pembelajaran  

1. Selisih 

Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota 

himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dinotasikan dengan 𝐴 –  𝐵. 

Notasi pembentuk himpunan 

𝐴 −  𝐵 =  {𝑥|𝑥 ∈  𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑥 ∉  𝐵}  =  𝐴 ∩ 𝐵𝑐 

E. Model Pembelajaran  

Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance. Interest, Assesment, 

Satisfaction) bernuansa etnomatematika. 

F. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Powerpoint  

2. Alat dan bahan 

a. Laptop 

b. Papan tulis 

c. Spidol 

d. Pensil 

e. Penggaris 

f. LCD 

g. Proyektor 

G. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Matematika Kelas VII SMP/MTs 

Semester 1 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang. 2017. 

H. Kegiatan Pembelajaran 



308 
 

  
  

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 

WAKTU 

A. Pendahuluan 

1) Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan 

memberi salam. 

2) Siswa diajak untuk mempersiapkan kondisi fisik 

kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan 

kelas bersih & kondusif untuk belajar. 

b. Mengatur tempat duduk siswa jika belum 

tertata rapi. 

3) Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang 

yang akan digunakan. 

4) Siswa diajak mempersiapkan kondisi psikisnya 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

ketua kelas diminta untuk memimpin doa.  

5) Siswa diajak mempersiapkan  kondisi fisik 

antara lain: 

a. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk 

sikap disiplin. 

b. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VII. 

c. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket 

untuk membersihkan papan tulis apabila 

masih kotor. 

6) Siswa memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu Selisih Himpunan 

(6 menit) 
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7) Siswa memperhatikan tujuan dan kompetensi 

yang akan dicapai yang disampaikan oleh guru. 

8) Siswa memperhatikan rencana pembelajaran 

yang disampaikan guru, yaitu dengan berdiskusi 

kelompok – presentasi hasil diskusi kelompok – 

ceramah- kuis. 

9) Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait  

materi prasayarat mengenai diagram venn, 

komplemen himpunan 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1: Assurance : 

1) Siswa memperhatikan tayangan berupa contoh 

budaya Banyumas melalui penayangan gambar 

ataupun video untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa tentang budaya-budaya  yang berkembang 

di lingkungan nyata siswa. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

terkait budaya yang ditayangkan. 

3) Siswa memperhatikan dan menyimak motivasi 

yang diberikan guru untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

Fase 2: Relevance 

4) Siswa diberikan contoh selisih himpunan dalam 

konteks kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan budaya Banyumas. 

5) Siswa mengamati contoh tersebut secara 

individu.  

6) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan 

apa yang dipikirkan mengenai contoh tersebut 

dengan rasa percaya diri.  

(104 menit) 
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7) Siswa memperhatikan manfaat pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan 

oleh guru. 

Fase 3: Interest. 

8) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, untuk 

tiap kelompok terdiri atas 3-4 orang.  

9) Siswa dibagikan LKS yang berhubungan dengan 

materi selisih himpunan yang berisi 

permasalahan dan langkah-langkah pemecahan 

serta meminta siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikan masalah. 

10) Siswa  mengumpulkan informasi  pada 

permasalahan   yang terdapat di LKS dan 

menuliskan fakta-fakta yang ada berkaitan 

dengan materi selisih himpunan. 

11) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi selisih himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok dengan bantuan guru.  

12) Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

13) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai materi selisih himpunan 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

berkelompok tanpa bantuan guru. 

14) Siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  
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15) Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua 

siswa pada pemecahan permasalahan selisih 

himpunan.  

16) Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai selisih himpunan yang 

berkaitan dengan budaya Banyumas dan 

diberikan kesempatan untuk mengerjakan secara 

individu. 

17) Siswa diberikan kesempatan individu untuk 

mengajukan diri mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

18) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

kepada guru apabila menemui kesulitan. 

Fase 4: Assesment  

19) Siswa diberikan soal kuis terkait materi selisih 

himpunan yang berkaitan dengan budaya 

Banyumas. 

20) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban 

kuis. 

Fase 5: Satisfaction : 

21) Siswa diberikan penguatan dalam bentuk 

penghargaan individu maupun kelompok, baik 

secara verbal maupun non-verbal. 

C. Penutup 

1) Siswa dan guru bersama-sama melakukan 

refleksi dan membuat kesimpulan terkait hasil 

pembelajaran hari ini. 

2) Siswa diberi informasi untuk mempelajari semua 

materi operasi himpunan dan memberi informasi 

akan dilaksanakan penilaian. 

3) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. 

( 10 menit) 
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Lampiran 14 Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 1 

Materi Pokok  : Himpunan 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Kelompok :....................................... 

Anggota Kelompok : 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 
4. ............................................. 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 
2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan  
3. Diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut. 
4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakannya 
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1. Interpretasikan dalam diagram Venn dari keterangan berikut! 

A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 sedangkan himpunan semestanya 

adalah bilangan ganjil kurang dari 12. 

Penyelesaian : 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Mengingat 
Kembali 
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2. Perhatikan kembali soal nomor 1 

Dengan menggunakan simbol atau notasi, tentukan : 

a. Banyak anggota himpunan A 

b. Himpunan kuasa dari himpunan A 

Penyelesaian : 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

............................................... 
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Amatilah pernyataan berikut ini! 

     Di kelas VII A yang berjumlah 40 siswa sedang diadakan survey tentang pengetahuan 

siswa tentang kesenian Banyumasan, dari survey tersebut didapat data sebagai berikut : 

• 5 siswa mengetahui kesenian Angguk, 5 siswa tersebut adalah Ari, Beni, Cika, Denis, 

Evan 

• 6 siswa mengetahui kesenian tari Begalan, 6 siswa tersebut adalah Denis, Cika, 

Gendis, Karin, Lusi, Mirna 

 

 

 

   

              

  

 

 

Jika A adalah himpunan siswa yang mengetahui kesenian Angguk, maka 

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … … … … }  

Jika B adalah himpunan siswa yang mengetahui kesenian Begalan, maka  

𝐵 = {… … … … … … … … … … … … }  

Perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, tuliskan anggota himpunan A yang juga menjadi anggota 

himpunan B 

....................................................................................................................................................................................... 
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Selanjutnya interpretasikan dalam diagram venn  

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Dari uraian diatas, kita dapatkan 

➢ ............ dan ........... merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B yang selanjutnya disebut irisan 

himpunan A dan himpunan B. Irisan himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan 𝑨 ∩ 𝑩 dan dinotasikan dengan  

𝑨 ∩  𝑩 =  {𝒙 | 𝒙 ∈  𝑨 𝒅𝒂𝒏 𝒙 ∈  𝑩} 
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Permasalahan 1 

Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 18 siswa suka makan gethuk 

goreng, 20 siswa suka makan mino, dan 5 siswa tidak suka keduanya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara 

runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan banyaknya siswa 

yang suka makan gethuk goreng dan mino. 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

Ditanya : 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
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Jawab : 

 

Banyak siswa yang suka makan gethuk goreng dan mino adalah 

𝑛(𝑆)  =  𝑛(𝐺) –  𝑥 +  𝑛(𝐺 ∩  𝑀)  +  𝑛(𝑀) –  𝑥 +  𝑛(𝐵)  

   …  = ⋯ –  𝑥 +  𝑥 + ⋯ –  𝑥 + ⋯  

     … = ⋯ + ⋯ − 𝑥 + ⋯  

     … = ⋯ − 𝑥  

        𝑥 = 43 − 35  

        𝑥 = ⋯  

Jadi, banyaknya siswa yang suka makan gethuk goreng dan mino sebanyak … siswa. 
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1. Pak Rio memiliki usaha toko kain batik, dia menerima pesanan kain batik 

Banyumasan dari beberapa pelanggannya. Dari 50 pelanggan yang memesan kain 

batik Banyumasan, 16 pelanggan memesan kain batik Banyumasan motif lumbon, 27 

pelanggan memesan kain batik Banyumasan motif jahe serimpang, sedangkan 20 

pelanggan memesan kain batik Banyumasan selain motif lumbon dan motif jahe 

serimpang.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara runtut 

(tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan banyaknya pelanggan yang 

memesan kedua motif kain batik Banyumasan yaitu motif lumbon dan motif jahe 

serimpang. 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

........................................... 
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................... 
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Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Irisan himpunan A dan B dilambangan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Irisan dua himpunan dinotasikan  

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Menyimpulkan 

alar 

Presentasikan hasil diskusi dari kelompok Anda di depan kelas! 

 

Mengomunikasikan 
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Sekolah  : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 1 

Materi Pokok  : Himpunan 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Kelompok :....................................... 

Anggota Kelompok : 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 
4. ............................................. 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 
2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan  
3. Diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang ada 

kemudian jawablah pertanyaan tersebut. 
4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan 

dalam mengerjakannya 
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1. Diketahui A adalah himpunan semua bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 10, B adalah himpunan  semua 

bilangan genap yang lebih dari 1 dan kurang dari 10, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10.  

a. Dengan menggunakan simbol atau notasi, tentukan : 

1. Banyaknya anggota himpunan A 

2. Banyaknya anggota himpunan B 

3. Irisan dari himpunan A dan himpunan B 

b. Dari penyelesaian pada poin a, interpretasikan dalam diagram venn 

Penyelesaian : 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............ 

 

 

 

 

Ayo Mengingat 
Kembali 
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Amatilah pernyataan berikut ini! 

     Dalam suatu kelas yang memiliki jumlah siswa sebanyak 35 siswa dikenalkan lagu 

khas Banyumasan, sebanyak 6 siswa dapat menyanyikan lagu Ditepinya Sungai 

Serayu dan sebanyak 4 siswa dapat menyanyikan lagu Baturaden. 6 siswa yang dapat 

menyanyikan lagu Ditepinya Sungai Serayu adalah Kevin, Rio, Abi, Lina, Ica, Carina 

sedangkan 4 siswa yang dapat menyanyikan lagu Baturaden adalah  Agnes, Yola, 

Samuel, Kevin. Siswa yang bisa menyanyikan salah satu atau kedua lagu khas 

Banyumasan tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tim paduan suara 

dalam rangka memperingati hari ulang tahun Banyumas.              

  

 

 

Jika A adalah himpunan siswa yang dapat menyanyikan lagu Ditepinya Sungai Serayu, maka  

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … … }  

Jika B adalah himpunan siswa yang dapat menyanyikan lagu Baturaden, maka 𝐵 = {… … … … … … … … … … … … }  

Perhatikan kembali kalimat berikut 

“Siswa yang bisa menyanyikan salah satu atau kedua lagu khas Banyumasan tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti 

seleksi tim paduan suara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Banyumas” 

Jika C adalah himpunan siswa yang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tim paduan suara, maka  

𝐶 = {… … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … . . . . . . . . . . . . . . . . … } 
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  Selanjutnya interpretasikan dalam diagram venn  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Dari uraian diatas, kita dapatkan 

➢ Siswa yang bisa menyanyikan salah satu lagu khas Banyumasan adalah 

...................................................................................................................................................................................

..................................................................... Sedangkan siswa yang bisa menyanyikan kedua lagu khas 

Banyumasan adalah ....................Maka siswa yang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tim paduan suara 

adalah .................................................................. 

➢ Kevin merupakan anggota himpunan .................... dan anggota himpunan ................ (Irisan) 

➢ Rio, Abi, Lina, Ica, Carina, Kevin, Agnes, Yola, Samuel merupakan anggota himpunan A atau himpunan B 

yang selanjutnya disebut gabungan himpunan A dan himpunan B. Gabungan himpunan A dan himpunan B 

dilambangkan 𝐴 ∪  𝐵 dan dinotasikan dengan 

𝐴 ∪  𝐵 =  {𝑥 | 𝑥 ∈  𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ∈  𝐵} 
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Permasalahan 1 

Di kelas VII B diadakan survey tentang pengetahuan siswa tentang kebudayaan 

Banyumas, hasil survey tersebut menyatakan bahwa 9 siswa mengetahui kebudayaan 

jaro rajab, 18 siswa mengetahui kebudayaan rewanda bojana, 2 siswa mengetahui 

keduanya, dan 15 siswa tidak mengetahui keduanya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan jumlah 

siswa kelas VII B. 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ditanya : 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Jawab : 

 
 

Banyak siswa kelas VII B  

𝑛(𝑆)  =  𝑛(𝐽) –  𝑛(𝐽 ∩ 𝑅)  +  𝑛(𝐽 ∩ 𝑅)  +  𝑛(𝑅) –  𝑛(𝐽 ∩ 𝑅)  +  𝑛(𝐴)  

           = ⋯ – … + ⋯ + ⋯ – …  + ⋯  

           = ⋯  

   Jadi, banyaknya siswa VII B adalah sebanyak … siswa. 
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1. Kelas VII C akan ikut memeriahkan classmeeting dalam rangka peringatan hari 

ulang tahun Banyumas. Kegiatan classmeeting tersebut berupa lomba tari 

gambyong Banyumasan dan lomba paduan suara lagu Banyumasan antar kelas. 

Kelas VII C mengirimkan perwakilannya sebanyak 8 siswa  mengikuti lomba 

tari gambyong Banyumasan, 15 siswa mengikuti lomba paduan suara lagu 

Banyumasan, 2 siswa mengikuti kedua lomba tersebut, dan 10 siswa tidak 

mengikuti keduanya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan jumlah 

siswa kelas VII C. 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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  ........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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Presentasikan hasil diskusi dari kelompok Anda di depan kelas! 

 

Mengomunikasikan 

 

Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Gabungan himpunan A dan B dilambangan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Gabungan dua himpunan dinotasikan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Menyimpulkan 

alar 
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Sekolah  : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 1 

Materi Pokok  : Himpunan 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Kelompok :....................................... 

Anggota Kelompok : 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 
4. ............................................. 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 
2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan  
3. Diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut. 
4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakannya 
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1. Diketahui 

𝑆 = {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 15}  

𝐵 =  {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 15}  

𝐶 = {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 10}  

𝐷 = {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 7 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 15}  

c. Dengan menggunakan operasi himpunan, tentukan : 

𝐵 ∩  𝐶, 𝐵 ∩  𝐷, 𝐶 ∩ 𝐷, 𝐵 ∪ 𝐶, 𝐵 ∪ 𝐷, 𝐶 ∪ 𝐷  

d. Dari penyelesaian poin a, interpretasikan dalam diagram venn 

Penyelesaian : 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Ayo Mengingat 
Kembali 
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Amatilah pernyataan berikut ini! 

 Tim musikalisasi kelas VII F yang terdiri dari Rahma, Yura, Rifqi, 

Albert, Vicky, Riska, Ainun, Ayu, Dwi, dan Jihan akan tampil pada 

pentas seni budaya Banyumasan. Dalam pentas tersebut Rifqi, Vicky, dan 

Jihan akan memainkan alat musik tradisional Banyumas yang disebut 

Rinding, Yura dan Rahma akan berpuisi, sedangkan siswa yang lain 

dalam tim tersebut akan bernyanyi. 

 

 

 

   

              

  

 

 

Jika S adalah himpunan semesta yaitu himpunan siswa dalam tim 

musikalisasi puisi, maka  

𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . }  

Jika A adalah himpunan siswa yang akan memainkan alat musik Rinding, 

maka  

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … }  

Jika B adalah himpunan siswa yang akan berpuisi, maka  

𝐵 = {… … … … … … … … … … … … }   

 

 

 

 

 

Perhatikan kembali kalimat berikut 

“sedangkan siswa yang lain dalam tim tersebut akan 

bernyanyi.” 

Jika C adalah himpunan siswa yang akan bernyanyi, 

maka  

𝐶 =

{… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . }  
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  Selanjutnya interpretasikan dalam diagram venn  

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................... 

Dari uraian diatas, kita dapatkan 

➢ Rifqi, Vicky, dan Jihan merupakan anggota himpunan ..... 

➢ Rahma dan Yura merupakan anggota himpunan .... 

➢ Dwi, Albert, Riska, Ainun, Ayu merupakan anggota himpunan S tapi bukan anggota himpunan .... atau himpunan ... 

➢ Dwi, Albert, Riska, Ainun, Ayu, Rahma, dan Yura, anggota himpunan S tapi bukan anggota himpunan ....., yang 

selanjutnya disebut komplemen himpunan A. Komplemen himpunan A dilambangkan 𝑨𝒄  dan dinotasikan dengan 𝐴𝑐  =

 {𝑥 | 𝑥 ∈  𝑆 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑥 ∉  𝐴} 

➢ Dwi, Albert, Riska, Ainun, Ayu, Rifqi, Vicky, dan Jihan merupakan anggota himpunan S tapi bukan anggota himpunan 

....., yang selanjutnya disebut komplemen himpunan B. Komplemen himpunan B dilambangkan 𝑩𝒄  dan dinotasikan 

dengan 𝐵𝑐  =  {𝑥 | 𝑥 ∈  𝑆 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑥 ∉  𝐵} 
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Permasalahan 1 

Pak Andi memiliki toko oleh-oleh khas Banyumas, dalam satu minggu terdapat 350 

pelanggan yang mengunjungi toko milik Pak Andi. Sebanyak 210 pelanggan membeli 

Mino, sebanyak 215 pelanggan membeli gethuk goreng, 125 pelanggan membeli mino 

dan gethuk goreng, sedangkan 50 pelanggan lainnya tidak membeli keduanya. 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara 

runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan 

1. Banyaknya pelanggan yang tidak membeli mino 

2. Banyaknya pelanggan yang tidak membeli gethuk goreng 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 
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Jawab : 

Banyaknya pelanggan yang tidak membeli mino  

… .  =  𝑛(𝑆)–  𝑛(… . . )  

        = ⋯ – …       

        = ⋯  

   Jadi, banyaknya pelanggan yang tidak membeli mino ......  

Banyaknya pelanggan yang tidak membeli gethuk goreng 

… .  =  𝑛(𝑆)–  𝑛(… . . )  

        = ⋯ − ⋯       

        = ⋯  

   Jadi, banyaknya pelanggan yang tidak membeli mino ......  

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Ditanya : 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
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1. Di kelas VII A yang berjumlah 30 siswa diadakan pendataan peserta yang mendaftar 

ekstrakurikuler kesenian Banyumasan, sebanyak 9 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan, 7 siswa mendaftar ekstrakurikuler gending Banyumasan, 

sedangkan 17 siswa tidak mendaftar keduanya. 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara runtut 

(tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan 

1. Banyaknya siswa yang tidak mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumas 

2. Banyaknya siswa yang tidak mendaftar ekstrakurikuler tari gending Banyumasan 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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Presentasikan hasil diskusi dari kelompok Anda di depan kelas! 

 

Mengomunikasikan 

 

Misalkan S adalah himpunan semesta, komplemen himpunan A adalah 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Komplemen himpunan A dilambangan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Komplemen himpunan A dinotasikan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Menyimpulkan 
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Sekolah  : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 1 

Materi Pokok  : Himpunan 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Kelompok :....................................... 

Anggota Kelompok : 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 
4. ............................................. 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 
2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan . 
3. Diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut. 
4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakannya 
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2. Diketahui 

Diketahui 

S = {bilangan asli kurang dari 15} 

P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Q = {5, 6,7, 8, 9} 

Dengan menggunakan operasi himpunan, tentukan : 

a. 𝑃𝑐 

b. 𝑄𝑐 

c. (𝑃 ∩  𝑄)𝑐 

d. (𝑃 ∪  𝑄)𝑐 

Penyelesaian : 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Ayo Mengingat 
Kembali 
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Amatilah pernyataan berikut ini! 

 Rina, Edi, Rifqi, Ratna, Kevin, Rio, Rissa, Indah, Adit, Meri merencanakan 

liburan bersama dengan mengunjungi tempat wisata Baturaden. Untuk menentukan hari 

keberangkatan, dilakukan voting dengan hasil : 

• Rina, Edi, Rifqi, dan Ratna memilih hari Minggu 

• Kevin, Rio, Indah, Rissa, Meri, Adit, Rifqi, dan Ratna memilih hari Sabtu 

Karena hasil voting menunjukkan pemilih hari Sabtu lebih banyak, maka mereka 

merencanakan pergi berlibur pada hari Sabtu, sedangkan yang memilih hari Minggu 

tidak dapat mengikuti acara tersebut. 

 

   

              

  

 

 

Jika S adalah himpunan semesta yaitu himpunan nama yang 

merencanakan liburan bersama di Baturaden, maka  

𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . }  

Jika A adalah himpunan nama yang bisa pada hari Minggu, maka  

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … . … }  

Jika B adalah himpunan nama yang bisa pada hari Sabtu, maka  

𝐵 = {… … … … … … … … … … … … … }   

 

 

 

Perhatikan kembali kalimat berikut 

“sedangkan yang hanya bisa pada hari 

Minggu tidak dapat mengikuti acara 

tersebut.”  

Jika C adalah himpunan nama yang tidak 

dapat mengikuti acara tersebut, maka  

𝐶 = {… … … … … … . . … … … … . }  
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Selanjutnya interpretasikan dalam diagram venn  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Dari uraian diatas, kita dapatkan 

➢ Rina, Edi, Rifqi, Ratna merupakan anggota himpunan .... 

➢ Kevin, Rio, Indah, Rissa, Meri, Adit, Rifqi, Ratna merupakan anggota himpunan ..... 

➢ Rifqi, Ratna merupakan anggota himpunan ..... dan himpunan ..... 

➢ Rina, Edi merupakan anggota himpunan... yang bukan anggota himpunan ...., yang selanjutnya disebut selisih 

himpunan B terhadap himpunan A. Selisih himpunan B terhadap himpunan A dilambangkan dengan 𝑨 − 𝑩 dan 

dinotasikan dengan 𝑨 –  𝑩 =  {𝒙 | 𝒙 ∈  𝑨 𝒅𝒂𝒏 𝒙 ∉  𝑩}  =  𝑨 ∩ 𝑩𝒄 
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Permasalahan 1 

Dalam suatu kelompok gending Banyumasan Eling-Eling yang berjumlah 20, terdapat 9 siswa yang 

memainkan gambang, 4 siswa yang memainkan gong, dan 8 siswa memainkan alat musik lainnya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara runtut 

(tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan  

1. banyaknya siswa yang hanya memainkan gambang 

2. banyaknya siswa yang hanya memainkan gong.  

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

Ditanya : 

....................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
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Jawab : 

Banyaknya siswa yang hanya memainkan gambang 

𝑛(𝐴) = ⋯ + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

      … = 𝑛(… ) − 𝑛(… )  

      … = ⋯  

Jadi, siswa yang hanya memainkan gambang......  

Banyaknya siswa yang hanya memainkan gong 

𝑛(𝐵) = ⋯ + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

      … = 𝑛(… ) − 𝑛(… )  

      … = ⋯  

Jadi, siswa yang hanya memainkan gong......  
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Permasalahan 2 

Dari 2500 pengunjung festival makanan khas Banyumasan, didapat data berikut 

• 1200 pengunjung memilih mendhoan 

• 860 pengunjung memilih jenang jaket 

• 926 pengunjung memilih gethuk goreng 

• 400 pengunjung memilih mendhoan dan jenang jaket 

• 190 pengunjung memilih mendhoan dan gethuk goreng 

• 200 pengunjung memilih jenang jaket dan gethuk goreng 

• 165 pengunjung memilih ketiganya 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk 

menentukan  

1. banyaknya banyaknya pengunjung yang hanya memilih jenang jaket  

2. banyaknya pengunjung yang hanya memilih gethuk goreng  

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

Ditanya : 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 
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Jawab : 

 

Banyaknya pengunjung yang hanya memilih mendhoan  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑑ℎ𝑜𝑎𝑛 = 1200 − 235 − 165 − 25 = ⋯ 

Banyaknya pengunjung yang hanya memilih jenang jaket 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑘𝑒𝑡 = 860 − 235 − 165 − 35 = ⋯ 

Banyaknya pengunjung yang hanya memilih gethuk goreng 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑔𝑒𝑡𝑢𝑘 𝑔𝑜𝑟𝑒𝑛𝑔 = 926 − 25 − 165 − 35 = ⋯ 
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1. Ibu Ani memiliki toko kain batik Banyumasan, dari 430 pelanggan yang mengunjungi toko Bu Ani dalam seminggu,  

210 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif kanthil, 200 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif 

pring sedapur, sedangkan 50 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif lainnya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara runtut (tulislah juga apa yang 

ditanyakan) untuk menentukan  

1. Banyaknya pelanggan yang hanya membeli kain batik Banyumasan motif kanthil 

2. Banyaknya pelanggan yang hanya membeli kain batik Banyumasan motif pring sedapur 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

Penyelesaian : 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................ 

. 
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2. Ibu Ani memiliki toko kain batik Banyumasan, dari 430 pelanggan yang mengunjungi 

toko Bu Ani dalam seminggu,  210 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif 

kanthil, 200 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif pring sedapur, sedangkan 

50 pelanggan membeli kain batik Banyumasan motif lainnya.  

e. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

f. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian secara 

runtut (tulislah juga apa yang ditanyakan) untuk menentukan  

3. Banyaknya pelanggan yang hanya membeli kain batik Banyumasan motif 

kanthil 

4. Banyaknya pelanggan yang hanya membeli kain batik Banyumasan motif pring 

sedapur 

g. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram venn. 

h. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

. 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

...................... 

. 
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.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Misalkan S adalah himpunan semesta, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

selisih himpunan B terhadap himpunan A dilambangan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

selisih himpunan B terhadap himpunan A dinotasikan dengan 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Menyimpulkan 

Presentasikan hasil diskusi dari kelompok Anda di depan kelas! 

 

Mengomunikasikan 
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Lampiran 15 Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Ajibarang Aspek yang Diukur : Komunikasi Matematis 

Mata Pelajaran : Matematika Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kelas/Semester : VII/1 Bentuk tes  : Uraian 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi Nomor Soal Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

4.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan himpunan, himpunan 

bagian, himpunan semesta, 

himpunan kosong, komplemen 

himpunan, dan melakukan 

operasi biner pada himpunan. 

4.4.1 Menyelesaikan 

permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan irisan 

himpunan. 

1 1. Kemampuan tata bahasa (grammatical 

competence). 

2. Kemampuan memahami wacana 

(discourse competence). 

3. Kemampuan sosiolinguistik 

(sociolinguistic competence). 

4. Kemampuan strategis (strategic 

competence). 

4.4.2 Menyelesaikan 

permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan gabungan 

himpunan. 

2 

4.4.3 Menyelesaikan 

permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan komplemen 

himpunan. 

3 
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4.4.4 Menyelesaikan 

permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan selisih 

himpunan. 

4,5 
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Lampiran 16 Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/1 

Materi   : Operasi Himpunan 

Alokasi Waktu  : 60 Menit 

 

Petunjuk pengerjaan soal : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawab. 

3. Bacalah dengan cermat, kemudian kerjakan soal yang kalian anggap mudah 

terlebih dahulu. 

4. Tulislah jawaban dengan langkah-langkah berikut yang runtut. 

a. Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. 

b. Gunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara tepat. 

c. Uraikan unsur-unsur penting yang ada dengan menuliskan rumus, 

langkah penyelesaian soal secara runtut, dan hasil akhir. 

d. Interpretasikan dalam diagram venn 

e. Buatlah kesimpulan yang logis diakhir penyelesaian 

5. Kerjakan soal-soal secara individu dengan jujur, cermat, dan teliti. 

6. Tidak boleh menggunakan alat bantu hitung (HP, Kalkulator). 
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1. Dari 2500 pengunjung festival makanan khas Banyumasan, 1200 

pengunjung memilih mendhoan, 860 pengunjung memilih soto sokaraja, 

dan 900 pengunjung tidak memilih keduanya.  

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut untuk menentukan banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja (tulislah juga apa yang ditanya). 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram 

venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

2. Di kelas VII D diadakan survey tentang pilihan tujuan kunjungan 

pariwisata, sebanyak 15 siswa memilih masjid saka tunggal, 20 siswa 

memilih museum panglima besar tni jenderal soedirman purwokerto, 6 

siswa memilih kedua tujuan tersebut, dan 11 siswa tidak memilih keduanya. 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut untuk menentukan jumlah siswa kelas VII D (tulislah juga 

apa yang ditanya). 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram 

venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

3. Tim paduan suara kelas VII E yang berjumlah 15 siswa akan tampil pada 

pentas seni budaya Banyumasan. Dalam pentas tersebut 4 siswa bertugas 
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memainkan alat musik tradisional Banyumas yang disebut Rinding, 9 siswa 

bertugas menyanyi, sedangkan 3 siswa lainnya bertugas memainkan gitar 

(tidak bertugas memainkan alat musik rinding dan tidak bertugas 

menyanyi). 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut (tulislah juga apa yang ditanya) untuk menentukan  

1. Banyaknya siswa yang tidak bertugas memainkan alat musik 

Rinding. 

2. Banyaknya siswa yang tidak bertugas menyanyi 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram 

venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

4. Di kelas VII B yang berjumlah 40 siswa diadakan survey tentang 

pengetahuan siswa tentang seni dan budaya Banyumas, hasil survey tersebut 

menyatakan bahwa 13 siswa mengetahui kesenian Laisan, 9 siswa 

mengetahui kebudayaan Baritan, sedangkan 20 siswa tidak mengetahui 

keduanya. 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut (tulislah juga apa yang ditanya) untuk menentukan  

1. Banyaknya siswa yang hanya mengetahui kesenian Laisan 

2. Banyaknya siswa yang hanya mengetahui kebudayaan Baritan 
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c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram 

venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 

5. Di kelas VII A yang berjumlah 40 siswa diadakan pendataan peserta yang 

mendaftar ekstrakurikuler kesenian Banyumasan, hasil data tersebut adalah 

sebagai berikut : 

➢ 9 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan 

➢ 10 siswa mendaftar ekstrakurikuler gending Banyumasan 

➢ 7 siswa mendaftar ekstrakurikuler kesenian Buncisan 

➢ 5 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan dan 

gending Banyumasan 

➢ 4 siswa mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan dan 

kesenian Buncisan 

➢ 3 siswa mendaftar ekstrakurikuler kesenian Buncisan dan gending 

Banyumasan 

➢ 2 siswa mendaftar ketiga ekstrakulikuler tersebut 

a. Dari pernyataan-pernyataan di atas, tulislah apa yang diketahui dari soal. 

b. Dengan menggunakan operasi himpunan, uraikan langkah penyelesaian 

secara runtut (tulislah juga apa yang ditanya) untuk menentukan  

1. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler tari 

gambyong Banyumasan 

2. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ekstrakurikuler kesenian 

Buncisan. 
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3. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar ektrakurikuler gending 

Banyumasan. 

4. Banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiga ekstrakurikuler 

tersebut 

c. Dari penyelesaian pada poin b, interpretasikan dalam bentuk diagram 

venn. 

d. Buatlah kesimpulan yang logis dari penyelesaian tersebut. 



360 
 

  

Lampiran 17 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis  

No. Kunci Jawaban Indikator 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Skor 

1.  Diketahui : 

• 𝑛(𝑆) = 2500  

• Misalkan A adalah himpunan pengunjung 

yang memilih mendhoan, maka  

𝑛(𝐴) = 1200 

• Misalkan B adalah himpunan pengunjung 

yang memilih soto sokaraja, maka 

𝑛(𝐵) = 860 

• Misalkan C adalah himpunan pengunjung 

yang tidak memilih keduanya, maka 

𝑛(𝐶) = 900 

Ditanyakan :  

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = ⋯ ?  

 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

3 

Jawab : 

Banyak pengunjung yang memilih mendhoan dan 

soto sokaraja 

  𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶)  

2500 = 1200 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 860

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 900     

2500 = 2960 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 460  

 

Kemampuan 

Tata Bahasa 

2 

Kemampuan 

Strategis 

3 
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Kemampuan 

Sosiolinguistik 

3 

Jadi, banyaknya pengunjung yang memilih 

mendhoan dan soto sokaraja adalah sebanyak 460 

pengunjung. 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana. 

1 

2.  Diketahui : 

• Misalkan A adalah himpunan siswa yang 

memilih masjid saka tunggal, maka  

𝑛(𝐴) = 15 

• Misalkan B adalah himpunan siswa yang 

memilih museum panglima besar jenderal 

Soedirman, maka 

𝑛(𝐵) = 20 

• 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 6 

• Misalkan C adalah himpunan siswa yang 

tidak memilih keduanya, maka 

𝑛(𝐶) = 11 

Ditanyakan :  

𝑛(𝑆) = ⋯ ?  

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

3 

Jawab : 

𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵)

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶) 

𝑛(𝑆) = 15 − 6 + 6 + 20 − 6 + 11  

𝑛(𝑆) = 40  

 

 

Kemampuan 

Tata Bahasa  

2 

Kemampuan 

Strategis 

3 

740 400

S 
A B 

460 

900 
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Kemampuan 

Sosiolinguistik  

3 

Jadi, jumlah siswa ke VII D adalah 40 siswa Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

1 

3.  Diketahui : 

• Misalkan S himpunan semesta yaitu 

himpunan siswa kelas VII E yang menjadi tim 

paduan suara 

𝑛(𝑆) = 15 

• Misalkan A adalah himpunan siswa yang 

bertugas memainkan alat musik Rinding, 

maka  

𝑛(𝐴) = 4 

• Misalkan B adalah himpunan siswa yang 

bertugas untuk menyanyi, maka 

𝑛(𝐵) = 9 

• Misalkan C adalah himpunan siswa yang 

tidak bertugas keduanya, maka 

𝑛(𝐶) = 3 

Ditanyakan :  

a. 𝑛(𝐴𝑐) = ⋯ ? 

b. 𝑛(𝐵𝑐) = ⋯ ? 

 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

3 

9 14

S A B 

11 

6 
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Jawab : 

a. Banyaknya siswa yang tidak bertugas 

memainkan alat musik Rinding 

𝑛(𝐴𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐴)  

𝑛(𝐴𝑐) = 15 − 4  

𝑛(𝐴𝑐) = 11  

b. Banyaknya siswa yang tidak bertugas 

menyanyi 

𝑛(𝐵𝑐) = 𝑛(𝑆) − 𝑛(𝐵)  

𝑛(𝐵𝑐) = 15 − 9  

𝑛(𝐴𝑐) = 6  

𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶)    

15 = 4 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 9 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) +

3      

15 = 16 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 1  

Kemampuan 

Tata Bahasa  

2 

Kemampuan 

Strategis 

6 

 

Kemampuan 

Sosiolinguistik 

3 

a. Jadi, banyaknya siswa yang tidak bertugas 

memainkan alat musik Rinding adalah 

sebanyak 11 siswa 

b. Jadi, banyaknya siswa yang tidak bertugas 

menyanyi adalah sebanyak 6 siswa 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

2 

3 8

S 
A B 

1 

3 
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4.  Diketahui : 

• 𝑛(𝑆) = 40 

• Misalkan A adalah himpunan siswa yang 

mengetahui kesenian Laisan, maka  

𝑛(𝐴) = 13 

• Misalkan B adalah himpunan siswa yang 

mengetahui kebudayaan Baritan, maka 

𝑛(𝐵) = 9 

• Misalkan C adalah himpunan siswa yang 

tidak mengetahui keduanya, maka 

𝑛(𝐶) = 20 

Ditanyakan :  

a. 𝑛(𝐴 − 𝐵) = ⋯ ? 

b. 𝑛(𝐵 − 𝐴) = ⋯ ? 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

3 

Jawab : 

𝑛(𝑆) = 𝑛(𝐴) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐵) −

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐶)  

40 = 13 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) + 9 − 𝑛(𝐴 ∩

𝐵) + 20  

40 = 42 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 2  

a. Banyaknya siswa yang hanya mengetahui 

kesenian Laisan𝑛 

𝑛(𝐴) = 𝑛(𝐴 − 𝐵) + n(A ∩  B)    

13 = 𝑛(𝐴 − 𝐵) + 2  

11 = 𝑛(𝐴 − 𝐵)  

b. Banyaknya siswa yang hanya mengetahui 

kebudayaan Baritan 

𝑛(𝐵) = 𝑛(𝐵 − 𝐴) + n(A ∩  B)    

9 = 𝑛(𝐵 − 𝐴) + 2  

Kemampuan 

Tata Bahasa  

2 

Kemampuan 

Strategis 

6 
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7 = 𝑛(𝐵 − 𝐴)  

 

  

 

 

Kemampuan 

Sosiolinguistik  

3 

 a. Jadi, banyaknya siswa yang hanya 

mengetahui kesenian Laisan sebanyak 11 

siswa 

b. Jadi, banyaknya siswa yang hanya 

mengetahui kebudayaan Baritan sebanyak 7 

siswa 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

2 

5.  Diketahui : 

• 𝑛(𝑆) = 40 

• Misalkan A adalah himpunan siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler tari gambyong 

Banyumasan, maka  

𝑛(𝐴) = 9 

• Misalkan B adalah himpunan siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler gending 

Banyumasan, maka 

𝑛(𝐵) = 10 

• Misalkan C adalah himpunan siswa yang 

mendaftar ekstrakurikuler kesenian Buncisan, 

maka 𝑛(𝐶) = 7 

Kemampuan 

memahami 

wacana 

3 

11 7

A B 

2 

20 

S 
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• 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 5 

• 𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) = 4 

• 𝑛(𝐵 ∩ 𝐶) = 3 

• 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 2 

Ditanyakan :  

a. 𝑛(𝐷) = ⋯ ? 

b. 𝑛(𝐸) = ⋯ ? 

c. 𝑛(𝐹) = ⋯ ? 

d. 𝑛(𝐺) = ⋯ ? 

Jawab : 

a. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan 

𝑛(𝐷) = 𝑛(𝐴) − (𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶))

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) − (𝑛(𝐴 ∩ 𝐶)

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)) 

𝑛(𝐷) = 9 − (5 − 2) − 2 − (4 − 2) 

𝑛(𝐷) = 9 − 3 − 2 − 2 = 2 

b. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari kesenian Buncisan 

𝑛(𝐸) = 𝑛(𝐶) − (𝑛(𝐴 ∩ 𝐶) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶))

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) − (𝑛(𝐵 ∩ 𝐶)

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)) 

𝑛(𝐸) = 7 − (4 − 2) − 2 − (3 − 2) 

𝑛(𝐸) = 7 − 2 − 2 − 1 = 2 

c. Banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler gending Banyumasan 

𝑛(𝐹) = 𝑛(𝐵) − (𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶))

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) − (𝑛(𝐵 ∩ 𝐶)

− 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)) 

𝑛(𝐹) = 10 − (5 − 2) − 2 − (3 − 2) 

Kemampuan 

Tata Bahasa  

2 

Kemampuan 

Strategis 

12 
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𝑛(𝐹) = 10 − 3 − 2 − 1 = 4 

d. Banyaknya siswa yang tidak mendaftar ketiga 

ekstrakurikuler tersebut 

𝑛(𝐺) = 40 − 9 − 2 − 1 − 4 = 24 

 

 

Kemampuan 

Sosiolinguistik 

3 

a. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler tari gambyong Banyumasan 

adalah sebanyak 2 siswa 

b. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler kesenian buncisan adalah 

sebanyak 2 siswa 

c. Jadi, banyaknya siswa yang hanya mendaftar 

ekstrakurikuler gending Banyumasan adalah 

sebanyak 4 siswa 

d. Jadi, banyaknya siswa yang tidak mendaftar 

ketiganya adalah sebanyak 24 siswa 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

4 

2

2

4

S A B 

C 

24 

3 

2 

2 1 
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RUBRIK PENSKORAN SOAL KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

Indikator 

Komunikasi 

Matematis 

Kriteria Penilaian Skor 

Kemampuan Tata 

Bahasa 

Salah dalam menggunakan simbol/notasi dan 

operasi matematika. 

0 

Benar menggunakan simbol/notasi tetapi salah 

mengoperasikan matematika atau sebaliknya 

1 

Menggunakan simbol/notasi dan mengoperasikan 

matematika dengan benar 

2 

Kemampuan 

Memahami 

Wacana 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal 

0 

Menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal atau 

sebaliknya 

1 

Menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan 

benar dan salah menuliskan apa yang ditanyakan 

dari soal atau sebaliknya 

2 

Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal dengan benar dan lengkap 

3 

Tidak memberikan kesimpulan 

pada akhir jawaban 

0 

Memberikan kesimpulan pada akhir jawaban 

setiap bagian soal dan benar 

1 

Kemampuan 

Strategis 

Tidak menuliskan langkah penyelesaian soal. 0 

Menuliskan langkah penyelesaian soal salah, dan 

hasil akhir salah 

1 

Menuliskan langkah penyelesaian soal benar, 

tetapi hasil akhir salah 

2 
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Menuliskan langkah penyelesaian soal benar, dan 

hasil akhir benar 

3 

Kemampuan 

Sosiolinguistik 

Tidak menginterpretasikan permasalahan dalam 

diagram venn 

0 

Menginterpretasikan permasalahan dalam 

diagram venn tetapi salah 

1 

Menginterpretasikan dalam diagram venn tetapi 

belum lengkap 

2 

Menginterpretasikan dalam diagram venn 

lengkap dan benar 

3 
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Lampiran 18 The General Self-Efficacy Scale (GSE)  
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3
7
1
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3
7
2
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Lampiran 19 Lembar Angket Skala Self-Efficacy 

SKALA SELF-EFFICACY 

Nama  : 

No. Presensi : 

Waktu  : 10 menit 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tuliskan nama dan nomor presensi Anda pada bagian yang sudah disediakan! 

2. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama! 

3. Berilah tanda (√) untuk jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. 

4. Jawaban Anda tidak akan memengaruhi penilaian. Isilah angket dengan sejujur-

jujurnya dan sesuai dengan yang Anda alami! 

B. KETERANGAN PILIHAN JAWABAN 

1 = Tidak setuju 

2 = Agak setuju 

3 = Setuju 

4 = Sangat setuju 

No. Pernyataan 

Tingkat Persetujuan 

1 2 3 4 

1. Saya selalu bisa mengatur untuk 

menyelesaikan masalah yang sulit jika 

saya berusaha cukup keras 

    

2. Jika seseorang menentang saya, Saya 

dapat menemukan arti dan cara untuk 

mendapatkan apa yang saya inginkan. 

    

3. Mudah bagi saya untuk menetapkan 

tujuan dan menjadikannya nyata atau 

meraihnya 
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4. Saya yakin bahwa saya bisa 

menyelesaikan hal-hal yang tidak terduga 

secara efisien. 

    

5. Berkat kemampuan saya, saya tahu 

bagaimana menangani keadaan tidak 

terduga. 

    

6. Saya dapat memecahkan sebagian besar 

masalah jika saya melakukan usaha yang 

diperlukan 

    

7. Saya bisa tetap tenang ketika menghadapi 

kesulitan karena saya bisa mengandalkan 

kemampuan adaptasi saya. 

    

8. Ketika saya menghadapi suatu masalah, 

saya biasanya akan menemukan beberapa 

jalan keluar/solusi. 

    

9. Jika saya dalam masalah, saya biasanya 

dapat memikirkan jalan keluarnya. 

    

10. Saya biasanya bisa menangani apa pun 

yang datang kepada saya. 
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Lampiran 20 Pedoman Wawancara 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA  

Sekolah  : SMP Negeri 1 Ajibarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Ganjil 

No. Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Nomor butir pertanyaan 

1.  Kemampuan tata bahasa 1,2,3,4,16 

2.  Kemampuan memahami wacana 5,6,7,13,14,15 

3.  Kemampuan Sosiolinguistik 8,9,10 

4.  Kemampuan strategis 11,12 
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Pertanyaan : 

1. Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

2. Apakah kamu memahami kosakata yang ada dalam soal ini? Jika tidak, 

mengapa? 

3. Apakah kamu sudah menggunakan simbol/notasi dan operasi 

matematika dengan tepat? 

4. Kamu yakin dengan jawaban kamu? 

5. Apakah kamu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dari soal ini?  

6. Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? 

7. Mana sajakah yang menunjukkan bagian diketahui dan ditanya? 

8. Apakah kamu menyajikan diagram venn? Jika tidak, mengapa? 

9. Jika tidak menyajikan diagram venn, apakah kamu bisa dengan 

informasi ini kamu menyajikan diagram vennya sekarang? 

10. Apa kamu yakin dengan jawaban kamu? 

11. Apakah kamu menuliskan proses penyelesaian atau proses 

menghitungnya? Jika tidak, mengapa? 

12. Apa kamu yakin dengan jawaban kamu? Coba jelaskan! 

13. Apakah kamu menuliskan kesimpulan pada akhir penyelesaian? 

14. Seperti apa kesimpulannya? 

15. Apakah kamu yakin dengan kesimpulan itu? 

16. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal itu? Jika ada, mengapa? 
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Lampiran 21 Daftar Nilai Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Kode Nilai  No. Kode Nilai 

1 E-01 83  1 K-01 48 

2 E-02 75  2 K-02 9 

3 E-03 98  3 K-03 44 

4 E-04 83  4 K-04 50 

5 E-05 75  5 K-05 25 

6 E-06 83  6 K-06 19 

7 E-07 90  7 K-07 6 

8 E-08 93  8 K-08 25 

9 E-09 83  9 K-09 4 

10 E-10 88  10 K-10 28 

11 E-11 88  11 K-11 23 

12 E-12 83  12 K-12 20 

13 E-13 90  13 K-13 44 

14 E-14 90  14 K-14 35 

15 E-15 83  15 K-15 36 

16 E-16 80  16 K-16 24 

17 E-17 80  17 K-17 31 

18 E-18 95  18 K-18 19 

19 E-19 33  19 K-19 48 

20 E-20 78  20 K-20 23 

21 E-21 83  21 K-21 29 

22 E-22 80  22 K-22 15 

23 E-23 38  23 K-23 61 

24 E-24 78  24 K-24 59 

25 E-25 84  25 K-25 23 

26 E-26 69  26 K-26 24 

27 E-27 90  27 K-27 18 

28 E-28 91  28 K-28 8 

29 E-29 75  29 K-29 28 

30 E-30 75  30 K-30 36 

31 E-31 98  31 K-31 11 

    32 K-32 10 
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Lampiran 22 Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

UJI NORMALITAS TES  

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

Uji normalitas data nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VII C dan kelas VIII F SMP Negeri 1 Ajibarang, diuji dengan uji Kolmogorov 

Smirnov, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0  : data nilai tes berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1  : data nilai tes berasal dari populasi yang  tidak berdistribusi normal 

2. Kriteria Pengujian dengan proses kerja SPSS 16.0 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada output tabel One-Sample Kolmogorov 

Smirnov Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

3. Hasil  

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan SPSS 16.0 diperoleh nilai 

signifikan tes kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 −

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,061, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) =  0,646, 

dimana nilai 𝑠𝑖𝑔(2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya data nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII C dan kelas VII F  SMP Negeri 

1 Ajibarang berdistribusi normal. 
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Lampiran 23 Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

UJI HOMOGENITAS TES 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

Uji Homogenitas data nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas VII C dan kelas VIII F SMP Negeri 1 Ajibarang, diuji dengan uji One-Way 

ANOVA, perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0 :  𝜎1
2 =  𝜎2

2 (kedua varians data sama atau homogen) 

𝐻1 :  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 (kedua varians data tidak sama atau tidak homogen) 

2. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig. pada output tabel Test of Homogeneity of Variances >

 Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

3. Hasil 

 
Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan SPSS 16.0 diperoleh 

nilai signifikan tes kemampuan komunikasi matematis siswa  yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,220, 

dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,220 > 0,05. Sehingga 𝐻0 diterima, artinya kedua varians 

data nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII C dan kelas VII F  

SMP Negeri 1 Ajibarang sama atau homogen. 
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Lampiran 24 Uji Hipotesis I 

Uji Ketuntasan Klasikal 

𝐻0 ∶  𝜋 ≤ 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika belum mencapai ketuntasan yang diinginkan 

yaitu 75%) 

𝐻1 ∶ 𝜋 > 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan omunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika telah mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 

75%) 

Kriteria pengujian 

Tolak 𝐻𝑜 jika 𝑧 ≥  𝑧0,5−𝛼 → 𝑧 ≥ 1,64 

Terima 𝐻𝑜 jika 𝑧 <  𝑧0,5−𝛼 → 𝑧 < 1,64 

𝑧0,5−𝛼 = 𝑧0,5−0,05 = 𝑧0,45 = 1,64 

Statistik hitung berdasarkan data tes kemampuan komunikasi matematis pada 

kelas eksperimen menunjukkan bahwa dari 31 siswa terdapat 28 yang memiliki 

nilai lebih dari KKM. Jadi 𝑥 = 28, 𝑛 = 31, 𝜋 = 0,745 , (1 − 𝜋) = 0,255 

 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋 

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

dengan 

z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagaiℎ , 

x : banyak siswa yang tuntas secara individual pada kelas eksperimen, 

n : jumlah siswa di kelas eksperimen,  

𝜋  : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,745.  
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Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋 

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

𝑧 =

28
31 − 0,745

√0,745 (0,255)
31

 

𝑧 =
0,158226

√0,189975
31

 

𝑧 =
0,158226

√0.006128226
 

𝑧 = 2,021203019 ≈ 2,02 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,02 dan 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,64. Sehingga 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,02 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝐻0 ditolak. Jadi, 

presentase siswa pada kelas eksperimen mencapai ketuntasan klasikal pada tes 

kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran ARIAS  lebih dari 75%. 

Uji ketuntasan rata-rata klasikal kelas eksperimen berdasarkan KKM pada tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa juga diuji dengan uji One-Samples t-Test 

perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

Hipotesis Pengujian 

𝐻0 ∶  𝜋 ≤ 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika belum mencapai ketuntasan yang diinginkan 

yaitu 75%) 

𝐻1 ∶ 𝜋 > 0,745  (proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan omunikasi 

matematis dengan pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika telah mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 

75%) 
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Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada output tabel uji One-Samples t-Test > Level 

of Significant (𝛼 = 0,05). 

Hasil Perhitungan 

 

Berdasarkan perhitungan uji ketuntasan rata-rata klasikal dengan SPSS 

16.0 diperoleh nilai signifikan data tes kemampuan komunikasi matematis kelas 

eksperimen yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,015, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,015 < 0,05. Sehingga 𝐻0 

ditolak, artinya siswa yang dikenai pembelajaran ARIAS bernuansa 

etnomatematika telah mencapai ketuntasan klasikal pada kemampuan komunikasi 

matematis
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Lampiran 25 Uji Hipotesis II 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 

Uji perbedaan rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa dengan uji 

Independent-Samples t-Test perhitungan menggunakan  SPSS 16.0. 

1. Hipotesis Pengujian 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru di sekolah) 

𝐻1 ∶ 𝜇1 > 𝜇2   (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

lebih dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran yang diajarkan oleh guru di 

sekolah) 

2. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai Sig.(2-tailed) pada output tabel uji Independent-Samples t-

Test > Level of Significant (𝛼 = 0,05). 

3. Hasil Perhitungan 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 
variances 
assumed 

1.538 .220 14.514 61 .000 53.43851 
3.6818

5 
46.07619 

60.800
83 

Equal 
variances 
not assumed 

  
14.531 60.906 .000 53.43851 

3.6776
1 

46.08444 
60.792

57 
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Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata dengan SPSS 16.0 

diperoleh nilai signifikan yaitu 𝑠𝑖𝑔 =  0,000, dimana nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0,000 < 0,05. 

Sehingga 𝐻0 ditolak, artinya rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih baik daripada rata-

rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. 
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Lampiran 26 Uji Hipotesis III  

UJI PERBEDAAN DUA PROPORSI 

Pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis III adalah uji perbedaan dua 

proporsi pihak kanan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang tuntas pada tes 

kemampuan komunikasi matematis di kelas eksperimen lebih dari proporsi siswa 

yang tuntas pada tes kemampuan komunikaso matematis di kelas kontrol. Hipotesis 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Pengujian 

𝐻0 : 𝜋1 ≤ 𝜋2 (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

pada pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika kurang 

dari atau sama dengan proporsi hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada pembelajaran yang 

diajarkan oleh guru di sekolah) 

𝐻1 : 𝜋1 > 𝜋2  (proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

pada pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih 

dari proporsi hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah) 

b. Pengujian Hipotesis 

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

Dimana 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
  dan 𝑞 = 1 − 𝑝. 

Keterangan : 

Z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 

𝑥1 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas eksperimen, 

𝑥2 : banyak siswa yang tuntas dalam kelas kontrol, 

𝑛1 : banyak siswa kelas eksperimen, 

𝑛2 : banyak siswa kelas kontrol, dan 

𝑠 : simpangan baku 
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Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut 

𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
=

28+0

31+32
=

28

63
= 0.4444  

𝑞 = 1 − 0,4444 = 0.5556   

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

                                =

28
31 −

0
32

√(0,4444)(0,5556) (
1

31 +
1

32)

 

                                                             

=
0,903225806 − 0

√(0,4444)(0,5556)(0,032258065 + 0,03125)
 

=
0,903225806

√0,015681004
 

     =
0,903225806

0,125223814
 

    = 7,212891684 

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,21 dan 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (0,5 − 𝛼 = (0,5 − 0,05) = 0,45 adalah 1,64 maka 𝐻0 

ditolak. Jadi, proporsi hasil tes kemampuan komunikas matematis siswa dengan 

pembelajaran ARIAS lebih dari proporsi hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan pembelajaran model yang diajarkan oleh guru di sekolah. 
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Lampiran 27 Hasil Angket Skala Self-Efficacy Kelas Eksperimen 

No. Siswa Skor Kategori 

1 E-03 34 Tinggi 

2 E-11 34 Tinggi 

3 E-17 34 Tinggi 

4 E-18 33 Tinggi 

5 E-27 33 Tinggi 

6 E-31 33 Tinggi 

7 E-01 30 Sedang 

8 E-02 30 Sedang 

9 E-04 30 Sedang 

10 E-05 30 Sedang 

11 E-06 31 Sedang 

12 E-07 29 Sedang 

13 E-08 28 Sedang 

14 E-09 29 Sedang 

15 E-10 29 Sedang 

16 E-12 26 Sedang 

17 E-13 23 Sedang 

18 E-15 26 Sedang 

19 E-16 25 Sedang 

20 E-20 26 Sedang 

21 E-21 26 Sedang 

22 E-22 24 Sedang 

23 E-24 26 Sedang 

24 E-25 23 Sedang 

25 E-28 26 Sedang 

26 E-30 23 Sedang 

27 E-14 22 Rendah 

28 E-19 21 Rendah 

29 E-23 21 Rendah 

30 E-26 16 Rendah 

31 E-29 19 Rendah 
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Lampiran 28 Surat Izin penelitian 
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Lampiran 29 Surat Keterangan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 30 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 31 Lembar Validasi Instrumen 
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Lampiran 32 Kegiatan Penelitian        

 
Kegiatan Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran 

 
Kegiatan Diskusi kelompok 

 
Kegiatan Diskusi kelompok 

  
Mempresentasikan Hasil Diskusi 

Kelompok 

Mempresentasikan Hasil Secara Individu 

 
 

Pemberian Penghargaan untuk 

Kelompok 

Pemberian Penghargaan untuk 

Kelompok 
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Pemberian Penghargaan untuk 

Individu 

Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

 
 

Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis Sisa Kelas VII C 

Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis Sisa Kelas VII F 

 

 

Kegiatan Wawancara  

 

           

          

            

 

 


