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ABSTRAK  

Kurniati, C. N. 2020. Kemampuan Literasi Matematika dan Tanggung Jawab Siswa Kelas VIII 

dengan Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) Bernuansa 

Etnomatematika. Skripsi, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Dr. Scolastika Mariani, M.Si. 

 

Kata Kunci : Literasi Matematika, Tanggung Jawab Siswa, RME, Etnomatematika 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan kemampuan literasi 

matematika siswa dan mengetahui pengaruh karakter tanggung jawab siswa terhadap 

kemampuan literasi matematis. Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods dengan 

strategi concurrent-triangulation. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas VIII di salah satu 

SMP di Kota Semarang tahun ajaran 2019/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education bernuansa Etnomatematika dapat dapat mencapai KKM dan ketuntassan klasikal (2) 

kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education bernuansa Etnomatematika lebih baik daripada kemampuan literasi matematis siswa 

dengan model pembelajaran ekspositori (3) karakter tanggung jawab siswa berpengaruh 

terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Pencapaian indikator tiap kelompok yeitu: (1) 

subjek dengan tanggung jawab tinggi mampu menyelesaikan enam soal dengan masing-masing 

terdapat satu soal yang tidak mencapai satu indikator dan dua soal tidak mencapai dua 

indikator; (2) subjek dengan tanggung jawab sedang mampu menyelesaikan enam soal dengan 

masing-masing terdapat satu soal tidak mencapai dua indikator dan satu soal tidak mencapai 

satu idikator; (3) subjek dengan tanggung jawab rendah hanya mampu menyelesaikan lima soal 

dengan masing-masing terdapat satu soal yang tidak memenuhi satu indikator, satu soal tidak 

memenuhi dua indikator, dan satu soal tidak memenuhi empat indikator, tiga soal tidak 

memenuhi dua indikator dan satu soal tidak memenuhi satu indikator. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa terdapat siswa yang mewakili kelompok tanggung jawab sedang 

memperoleh hasil tes kemampuan literasi matematis dengan hasil yang sama seperti siswa yang 

mewakili kelompok tanggung jawab tinggi. Faktor yang mempengaruhi temuan tersebut adalah 

ketelitian siswa yang mewakili kelompok tanggung jawab sedang dalam mengoreksi kembali 

pekerjaannya.  

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

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

PERNYATAAN KEASLIAN ..........................................................................  ii 

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

MOTO DAN PERSEMBAHAN .....................................................................  vi 

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

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

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

DAFTAR TABEL ............................................................................................     xvi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................    xviii 

LAMPIRAN .....................................................................................................    xxi 

BAB I   PENDAHULUAN 

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

1.2 Identifikasi  Masalah ...................................................................    9 

1.3 Rumusan Masalah .......................................................................    9 

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

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................    10 

1.5.1 Manfaat Teoritis ..............................................................    10 

1.5.2 Manfaat Praktis ...............................................................    11 

1.5.2.1 Bagi Siswa ......................................................      11 

1.5.2.2 Bagi Guru .......................................................      11 

1.5.2.3 Bagi Sekolah ...................................................      11 

1.5.2.4 Bagi Peneliti ...................................................      11 

1.6 Penegasan Istilah .........................................................................    12 

1.6.1 Efektif .............................................................................     12 

1.6.2 Kemampuan Literasi Matematis .....................................    12 



 
 

x 
 

1.6.3 Tanggung Jawab .............................................................  13 

1.6.4 Realistic Mathematics Education (RME) ........................  13 

1.6.5 Etnomatematika ..............................................................  13 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....................................................   13 

1.7.1 Bagian Awal ....................................................................  14 

1.7.2 Bagian Isi ........................................................................  14 

1.7.2.1 Bab 1 Pendahuluan .........................................  14 

1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka .................................  14 

1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian ..............................  14 

1.7.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ......  14 

1.7.2.5 Bab V Penutup ................................................  14 

1.7.3 Bagian Akhir ...................................................................  14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Landasan Teori ...........................................................................  15 

2.1.1 Belajar ……. ...................................................................  15 

2.1.2 Teori Belajar ...................................................................  15 

2.1.2.1 Teori Vygotsky .................................................  15 

2.1.2.2 Teori Piaget .......................................................  16 

2.1.2.3 Teori Ausubel ...................................................  17 

2.1.3 Kemampuan Literasi Matematis .....................................  18 

2.1.3.1 Proses-proses Matematika dalam Pisa ..............  20 

2.1.3.2 Komponen Kemampuan Literasi Matematis ....  22 

2.1.3.3 Konten (Kontent) ..............................................  25 

2.1.3.4 Konteks (Context) .............................................  27 

2.1.3.5 Faktor yang mempengaruhi Literasi  ................    29 

2.1.4 Tanggung Jawab  ............................................................  29 

2.1.5 Pendekatan RME.............................................................  31 

2.1.5.1 Karakteristik Pembelajaran RME .....................    33 

2.1.5.2 Kelebihan dan Kekurangan RME .....................  34 



 
 

xi 
 

2.1.5.3 Sintaks RME .....................................................  35 

2.1.6 Etnomatematika ..............................................................  36 

2.1.7 Sinteks RME bernuansa Etnomatematika .......................  38 

2.2 Model Pembelajaran Ekspositori ................................................  40 

2.3 Tinjauan Materi ...........................................................................  41 

2.3.1 SPLDV  ...........................................................................  42 

2.3.1.1 Menentuhan HP SPLDV dengan Substitusi  ....    43 

2.3.1.2 Menentukan HP SPLDV dengan Eliminasi  .....    44 

2.3.1.3 Menentukan HP SPLDV dengan Gabungan  ....    46 

2.4 Kualitas Pembelajaran ................................................................  48 

2.5 Penelitian yang Relevan ..............................................................  50 

2.6 Kerangka Berpikir .......................................................................  51 

2.7 Hipotesis Penelitian ....................................................................  59 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................  60 

3.2 Desain Penelitian ........................................................................  60 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian ..........................................................  61 

3.3.1 Lokasi Penelitian .............................................................  61 

3.3.2 Populasi ...........................................................................  61 

3.3.3 Sampel .............................................................................  61 

3.3.4 Subjek Penelitian.............................................................  61 

3.4 Variabel Penelitian ......................................................................    62 

3.4.1 Variabel Bebas ................................................................    62 

3.4.2 Variabel Terikat ..............................................................  63 

3.4.3 Variabel Kontrol .............................................................  63 

3.5 Data dan Sumber Penelitian ........................................................  63 

3.6 Prosedur Penelitian .....................................................................  63 

3.6.1 Tahap Perencanaan .........................................................    64 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan ..........................................................    64 



 
 

xii 
 

3.6.2.1 Jadwal penelitian  ..............................................    65 

3.6.2.2 Pembelajaran Kelas Eksperimen  .....................    65 

3.6.2.3 Pembelajaran Kelas Kontrol .............................    72 

3.6.2.4 Kegiatan Wawancara  .......................................    76 

3.6.3 Tahap Analisis Data ........................................................    76 

3.6.4 Tahap Penyusunan Laporan ............................................    77 

3.6.5 Tahap Evaluasi ................................................................    77 

3.7 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  80 

3.7.1 Metode Dokumentasi ......................................................  80 

3.7.2 Metode Tes ......................................................................  80 

3.7.3 Metode Angket ................................................................    81 

3.7.4 Wawancara ......................................................................    81 

3.8 Instrumen Penelitian ...................................................................  82 

3.8.1 Instrumen Tes ..................................................................    82 

3.8.1.1 Instrumen Tes Literasi Matematis Siswa  .........    82 

3.8.1.2 Penyusunan Perangkat Tes  ..............................    82 

3.8.1.3 Validitas Tes Kemampuan Literasi  ..................    83 

3.8.2 Instrumen Non Tes ..........................................................  83 

3.8.2.1 Instrumen Lembar Pengamatan Guru  ..............    83 

3.8.3 Instrumen Angket ............................................................  84 

3.8.4 Instrumen Pedoman Wawancara .....................................  85 

3.9 Analisis Instrumen Penelitian .....................................................  85 

3.9.1 Validitas ..........................................................................  85 

3.9.2 Reliabilitas ......................................................................  87 

3.9.3 Daya Pembeda.................................................................    88 

3.9.4 Tingkat  Kesukaran .........................................................  89 

3.9.5 Rangkuman Hasil Uji Coba Soal Tes .............................    90 

3.9.6 Analisis Data Keterlaksanaan Pembelajaran ...................    91 

3.9.7 Analisis Data Angket Tanggung jawab Siswa ................    92 



 
 

xiii 
 

3.10  Metode Analisis Data .................................................................  92 

3.10.1 Analisis Data Kuantitatif .................................................    92 

3.10.1.1 Uji Normalitas ...................................................  93 

3.10.1.2 Uji Homogenitas ...............................................  94 

3.10.1.3 Uji Hipotesis 1 ..................................................  95 

3.10.1.4 Uji Hipotesis 2 ..................................................  97 

3.10.1.5 Uji Hipotesis 3 ..................................................  97 

3.10.2 Keabsahan Data ...............................................................    98 

3.10.3 Analisis Data Kualitatif ...................................................  99 

3.10.3.1 Sebelum di Lapangan ........................................  99 

3.10.3.2 Analisis Selama di Lapangan ............................  99 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian ...........................................................................  102 

4.1.1 Hasil Analisis Data Awal  ..................................................  102 

4.1.1.1  Uji Normalitas  .....................................................  102 

4.1.1.2  Uji Homogenitas  ..................................................  103 

4.1.1.3  Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal  ....................  103 

4.1.1.4  Hasil Analisis Uji Coba Soal Tes  ........................  104 

4.1.2  Hasil Analisis Data Akhir  ................................................  105 

4.1.1.1  Uji Normalitas Data Akhir ...................................  105 

4.1.1.2  Uji Homogenitas Data Akhir  ...............................  106 

4.1.3  Hasil Analisis Data Kuantitatif  ........................................  107 

4.1.3.1  Uji Hipotesis 1 ......................................................  107 

4.1.3.2  Uji Hipotesis 2 ......................................................  109 

4.1.3.3  Persamaan Regresi ...............................................  109 

4.1.3.4  Uji Kelinearan Regresi .........................................  110 

4.1.3.5  Uji Keberartian Regresi ........................................  111 

4.1.3.6  Uji Koefisien Korelasi ..........................................  111 

4.1.3.7  Uji Keberartian Koefisien Korelasi ......................  112 



 
 

xiv 
 

4.1.3.8  Uji Koefisien Determinasi ....................................  113 

4.1.4  Hasil Analisis Penelitian Kualitatif  ..................................  113 

4.1.4.1  Literasi Matematis Tanggung Jawab Tinggi.........   114 

4.1.4.1.1 Subjek E-26  ...........................................  114 

4.1.4.1.2 Subjek E-25  ...........................................  122 

4.1.4.2  Literasi Matematis Tanggung Jawab Sedang .......  131 

4.1.4.2.1 Subjek E-04  ...........................................  131 

4.1.4.2.2 Subjek E-31  ...........................................  139 

4.1.4.3  Literasi Matematis Tanggung Jawab Rendah ......  147 

4.1.4.3.1 Subjek E-09  ...........................................  147 

4.1.4.3.2 Subjek E-03  ...........................................  154 

4.2  Ringkasan Hasil Penelitian Kemampuan Literasi .......................  160 

4.2.1 Ringkasan Literasi Matematis Tanggung Jawab Tinggi  ...  160 

4.2.2 Ringkasan Literasi Matematis Tanggung Jawab Sedang ..  161 

4.2.3 Ringkasan Literasi Matematis Tanggung Jawab Rendah ..  162 

4.2.4 Ringkasan Literasi Matematis Semua Subjek ...................  163 

4.3  Analisis Tanggung Jawab Siswa .................................................  164 

4.3.1 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Tinggi E-26  ...........  165 

4.3.2 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Tinggi E-25 ............  167 

4.3.3 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Sedang E-04 ...........  168 

4.3.4 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Sedang E-31 ...........  169 

4.3.5 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Rendah E-09 ..........  171 

4.3.6 Analisis Tanggung Jawab Kelompok Rendah E-03 ..........  172 

4.3.7 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Siswa .........  173 

4.3.7.1  Ringkasan Tanggung Jawab Kelompok Tinggi ...  173 

4.3.7.2  Ringkasan Tanggung Jawab Kelompok Sedang ..  174 

4.3.7.3  Ringkasan Tanggung Jawab Kelompok Rendah ..  175 

4.4.7.4  Ringkasan Tanggung Jawab Semua Subjek .........  176 

4.4  Pembahasan.................................................................................  176 



 
 

xv 
 

4.4.1 Pembahasan Kuantitatif  ....................................................  176 

4.4.2 Pembahasan Kualitatif  ......................................................  179 

4.4.2.1  Deskripsi Kemampuan Literasi Siswa .................  179 

4.4.2.1.1 Kemampuan Literasi Tinggi  ..................  179 

4.4.2.1.2 Kemampuan Literasi Sedang ..................  180 

4.4.2.1.3 Kemampuan Literasi Rendah .................  181 

4.4.2.2  Deskripsi Tanggung Jawab SIswa ........................  183 

4.5  Keterbatasan Penelitian ...............................................................  188 

BAB V PENUTUP 

5.1  Simpulan .....................................................................................  191 

5.1  Saran ...........................................................................................  192 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  194                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1 Hasil PISA Indonesia Bidang Matematika ......................................  3 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Literasi Matematis Siswa ............................  24 

Tabel 2.2 Proporsi Skor Sub-sub Komponen Konteks ....................................  27 

Tabel 2.3 Indikator Tanggung Jawab Siswa ....................................................  30 

Tabel 2.4 Sinteks RME ....................................................................................  35 

Tabel 2.5 Sinteks RME bernuansa Etnomatematika ........................................  39 

Tabel 2.6 Indikator Kualitas Pembelajaran ......................................................  39 

Tabel 3.1 Desaian Posttest-Only Control Design ............................................    60 

Tabel 3.2 Pengelompokkan Tanggung Jawab Siswa .......................................  62 

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian..............................................................................  65 

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas ..........................................................................  88 

Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda ....................................................................  89 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Coba Soal .....................................................  92 

Tabel 3.7 Klasifikasi Tanggung Jawab Siswa..................................................  92 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal ......................................................  102 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Analisis Butir Soal Uji Soal ........................................    104 

Tabel 4.3 Hasil Posttest Kemampuan Literasi Matematis ...............................  105 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Normalitas Data Akhir .......................................    106 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Homogenitas Data Akhir ....................................  106 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Ketercapaian KKM ............................................  107 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Independent-Samples T Tes ................................    110 

Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Uji Regresi..........................................................    110 

Tabel 4.9 Uji Kelinearan Regresi .....................................................................    111 

Tabel 4.10 Uji Keberartian Regresi .................................................................    112 

Tabel 4.11 Koefisien Korelasi..........................................................................    112 

Tabel 4.12 Analisis Literasi Matematis Tanggung Jawab Tinggi ...................    160 



 
 

xvii 
 

Tabel 4.13 Analisis Literasi Matematis Tanggung Jawab Sedang ..................    161 

Tabel 4.14 Analisis Literasi Matematis Tanggung Jawab Rendah ..................  162 

Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Penelitian Literasi Matematis Semua Subjek .....  163 

Tabel 4.16 Pencapaian Tiap Indikator Tanggung Jawab Siswa .......................  165 

Tabel 4.17 Pencapaian Tiap Indikator Tanggung Jawab Setiap Kelompok ....  165 

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Tinggi ....................    173 

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Sedang ...................    174 

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Rendah ...................    175 

Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Semua Subjek ........    176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                    Halaman 

Gambar 1.1 Contoh Pekerjaan Siswa ...............................................................    4 

Gambar 2.1 Etnomatematika Kota Semarang ..................................................  37 

Gambar 2.2 Contoh Soal ..................................................................................  43 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir ........................................................................  58 

Gambar 3.1 Langkah – langkah Penelitian ......................................................  78 

Gambar 4.1 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.1 ................................................  114 

Gambar 4.2 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.1 ................................    115 

Gambar 4.3 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.2 ................................................    115 

Gambar 4.4 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.2 ................................  116 

Gambar 4.5 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.3 ................................................  116 

Gambar 4.6 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.3 ................................  117 

Gambar 4.7 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.4 ................................................  118 

Gambar 4.8 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.4 ................................    119 

Gambar 4.9 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.5 ................................................  119 

Gambar 4.10 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.5 ..............................  120 

Gambar 4.11 Pekerjaan Subjek E-26 Soal No.6 ..............................................  120 

Gambar 4.12 Petikan Wawancara Subjek E-26 Soal No.6 ..............................  120 

Gambar 4.13 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.1 ..............................................    122 

Gambar 4.14 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.1 ..............................  123 

Gambar 4.15 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.2 ..............................................  123 

Gambar 4.16 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.2 ..............................  124 

Gambar 4.17 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.3 ..............................................  125 

Gambar 4.18 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.3 ..............................    126 

Gambar 4.19 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.4 ..............................................  126 

Gambar 4.20 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.4 ..............................  127 



 
 

xix 
 

Gambar 4.21 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.5 ..............................................  127 

Gambar 4.22 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.5 ..............................  128 

Gambar 4.23 Pekerjaan Subjek E-25 Soal No.6 ..............................................    128 

Gambar 4.24 Petikan Wawancara Subjek E-25 Soal No.6 ..............................  129 

Gambar 4.25 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.1 ..............................................  131 

Gambar 4.26 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.1 ..............................  131 

Gambar 4.27 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.2 ..............................................  132 

Gambar 4.28 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.2 ..............................    133 

Gambar 4.29 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.3 ..............................................  134 

Gambar 4.30 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.3 ..............................  135 

Gambar 4.31 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.4 ..............................................  135 

Gambar 4.32 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.4 ..............................    136 

Gambar 4.33 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.6 ..............................................    136 

Gambar 4.34 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.6 ..............................  137 

Gambar 4.35 Pekerjaan Subjek E-04 Soal No.5 ..............................................  137 

Gambar 4.36 Petikan Wawancara Subjek E-04 Soal No.5 ..............................  138 

Gambar 4.37 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.1 ..............................................  139 

Gambar 4.38 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.1 ..............................    140 

Gambar 4.39 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.2 ..............................................  140 

Gambar 4.40 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.2 ..............................  141 

Gambar 4.41 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.3 ..............................................  142 

Gambar 4.42 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.3 ..............................    143 

Gambar 4.43 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.4 ..............................................    143 

Gambar 4.44 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.4 ..............................  144 

Gambar 4.45 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.5 ..............................................  144 

Gambar 4.46 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.5 ..............................  145 

Gambar 4.47 Pekerjaan Subjek E-31 Soal No.6 ..............................................  145 

Gambar 4.48 Petikan Wawancara Subjek E-31 Soal No.6 ..............................    146 

Gambar 4.49 Pekerjaan Subjek E-09 Soal No.1 ..............................................    147 



 
 

xx 
 

Gambar 4.50 Petikan Wawancara Subjek E-09 Soal No.1 ..............................  148 

Gambar 4.51 Pekerjaan Subjek E-09 Soal No.2 ..............................................  148 

Gambar 4.52 Petikan Wawancara Subjek E-09 Soal No.2 ..............................  149 

Gambar 4.53 Pekerjaan Subjek E-09 Soal No.3 ..............................................    150 

Gambar 4.54 Petikan Wawancara Subjek E-09 Soal No.3 ..............................  151 

Gambar 4.55 Pekerjaan Subjek E-09 Soal No.4 ..............................................  152 

Gambar 4.56 Petikan Wawancara Subjek E-09 Soal No.4 ..............................  152 

Gambar 4.57 Pekerjaan Subjek E-09 Soal No.6 ..............................................  153 

Gambar 4.58 Petikan Wawancara Subjek E-09 Soal No.6 ..............................    153 

Gambar 4.59 Pekerjaan Subjek E-03 Soal No.1 ..............................................  154 

Gambar 4.60 Petikan Wawancara Subjek E-03 Soal No.1 ..............................  155 

Gambar 4.61 Pekerjaan Subjek E-03 Soal No.2 ..............................................  155 

Gambar 4.62 Petikan Wawancara Subjek E-03 Soal No.2 ..............................  156 

Gambar 4.63 Pekerjaan Subjek E-03 Soal No.3 ..............................................    156 

Gambar 4.64 Petikan Wawancara Subjek E-03 Soal No.3 ..............................  157 

Gambar 4.65 Pekerjaan Subjek E-03 Soal No.6 ..............................................  157 

Gambar 4.66 Petikan Wawancara Subjek E-03 Soal No.6 ..............................  158 

Gambar 4.67 Pekerjaan Subjek E-03 Soal No.4 ..............................................    158 

Gambar 4.68 Petikan Wawancara Subjek E-03 Soal No.4 ..............................    159 

Gambar 4.69 Petikan Wawancara E-26 Mengenai Tanggung Jawab ..............  165 

Gambar 4.70 Petikan Wawancara E-25 Mengenai Tanggung Jawab ..............  167 

Gambar 4.71 Petikan Wawancara E-04 Mengenai Tanggung Jawab ..............  168 

Gambar 4.72 Petikan Wawancara E-31 Mengenai Tanggung Jawab ..............  169 

Gambar 4.73 Petikan Wawancara E-09 Mengenai Tanggung Jawab ..............    171 

Gambar 4.74 Petikan Wawancara E-03 Mengenai Tanggung Jawab ..............  172 

 

 

 

 



 
 

xxi 
 

LAMPIRAN 

                                                                                                    Halaman 

Lampiran 1 Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen .........................................  202 

Lampiran 2 Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol ...............................................    203 

Lampiran 3 Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba .............................................    204 

Lampiran 4 Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Ganjil .............................  205 

Lampiran 5 Uji Normalitas Data Awal ............................................................  206 

Lampiran 6 Uji Homogenitas Data Awal.........................................................  208 

Lampiran 7 Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal..............................................    210 

Lampiran 8 Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba Kemampuan Literasi Matematis .....    211 

Lampiran 9 Soal Tes Uji Coba Kemampuan Literasi Matematis ....................  212 

Lampiran 10 Kriteria Pensekoran Soal Uji Coba .............................................  218 

Lampiran 11 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba ............    220 

Lampiran 12 Daftar Skor Uji Coba Kemampuan Literasi Matematis .............  228 

Lampiran 13 Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba.................................  229 

Lampiran 14 Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Uji Coba .............................    235 

Lampiran 15 Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba ................  237 

Lampiran 16 Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba .......................  239 

Lampiran 17 Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Literasi Matematis ...................  240 

Lampiran 18 Soal Tes Kemampuan Literasi Matematis ..................................    241 

Lampiran 19 Kriteria Pensekoran Soal Tes Kemampuan Literasi ...................    247 

Lampiran 20 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes ....................  249 

Lampiran 21 Silabus Kelas Eksperimen ..........................................................  257 

Lampiran 22 Silabus Kelas Kontrol .................................................................  265 

Lampiran 23 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru Kelas Eksperimen ............  272 

Lampiran 24 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan 1 ..........................................  280 

Lampiran 25 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan 2 ..........................................    287 



 
 

xxii 
 

Lampiran 26 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan 3 ..........................................  294 

Lampiran 27 RPP Kelas Eksperimen Pertemuan 4 ..........................................    301 

Lampiran 28 RPP Kelas Kontrol Pertemuan 1 ................................................  309 

Lampiran 29 RPP Kelas Kontrol Pertemuan 2 ................................................    316 

Lampiran 30 RPP Kelas Kontrol Pertemuan 3 ................................................    323 

Lampiran 31 RPP Kelas Kontrol Pertemuan 4 ................................................  330 

Lampiran 32 Lembar Kerja Siswa Pertemuan 1 ..............................................  337 

Lampiran 33 Lembar Kerja Siswa Pertemuan 2 ..............................................  342 

Lampiran 34 Lembar Kerja Siswa Pertemuan 3 ..............................................  347 

Lampiran 35 Lembar Kerja Siswa Pertemuan 4 ..............................................  352 

Lampiran 36 Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Pertemuan 1 .....................    357 

Lampiran 37 Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Pertemuan 2 .....................  362 

Lampiran 38 Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Pertemuan 3 .....................  367 

Lampiran 39 Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Pertemuan 4 .....................  372 

Lampiran 40 Daftar Nilai Kemampuan Literasi Matematis Siswa ..................    377 

Lampiran 41 Lembar Validasi Instrumen Angket Tanggung Jawab ...............    379 

Lampiran 42 Kisi-kisi Uji Coba Angket Tanggung Jawab Siswa ...................  382 

Lampiran 43 Uji Coba  Angket Tanggung Jawab Siswa .................................  383 

Lampiran 44 Skor Uji Coba  Angket Tanggung Jawab Siswa ........................    385 

Lampiran 45 Validitas dan Reliabilitas Angket Tanggung Jawab Siswa ........  387 

Lampiran 46 Kisi-kisi Angket Tanggung Jawab Siswa ...................................  388 

Lampiran 47 Angket Tanggung Jawab Siswa ..................................................    389 

Lampiran 48 Analisis Angket Tanggung Jawab Siswa ...................................    391 

Lampiran 49 Uji Normalitas Data Akhir .........................................................    396 

Lampiran 50 Uji Homogenitas Data Akhir ......................................................  398 

Lampiran 51 Uji Hipotesis 1 ............................................................................    400 

Lampiran 52 Uji Ketuntasan Klasikal ..............................................................    403 

Lampiran 53 Uji Hipotesis 2 ............................................................................  405 

Lampiran 54 Pedoman Wawancara .................................................................  407 



 
 

xxiii 
 

Lampiran 55 Angket Tanggung Jawab Subjek E-26 .......................................  409 

Lampiran 56 Angket Tanggung Jawab Subjek E-25 .......................................  410 

Lampiran 57 Angket Tanggung Jawab Subjek E-04 .......................................  411 

Lampiran 58 Angket Tanggung Jawab Subjek E-31 .......................................    412 

Lampiran 59 Angket Tanggung Jawab Subjek E-09 .......................................  413 

Lampiran 60 Angket Tanggung Jawab Subjek E-03 .......................................  414 

Lampiran 61 Soal Eksplorasi Kelompok 1 ......................................................  415 

Lampiran 62 Soal Eksplorasi Kelompok 2 ......................................................    416 

Lampiran 63 Soal Eksplorasi Kelompok 3 ......................................................    417 

Lampiran 64 Soal Eksplorasi Kelompok 4 ......................................................  418 

Lampiran 65 Soal Eksplorasi Kelompok 5 ......................................................  419 

Lampiran 66 Soal Eksplorasi Kelompok 6 ......................................................  420 

Lampiran 67 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 1 Soal dari Kelompok 6 ...  421 

Lampiran 68 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 2 Soal dari Kelompok 4 ...  422 

Lampiran 69 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 3 Soal dari Kelompok 2 ...    423 

Lampiran 70 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 4 Soal dari Kelompok 3 ...  424 

Lampiran 71 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 5 Soal dari Kelompok 1 ...  425 

Lampiran 72 Jawaban Soal Eksplorasi Kelompok 6 Soal dari Kelompok 5 ...  426 

Lampiran 73 Dokumentasi ...............................................................................    427 

Lampiran 74 Surat Tugas Pembimbing............................................................    428 

Lampiran 75 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas .............................................    429 

Lampiran 76 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari SMP 40 Semarang .....  430



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah suatu system yang didalamnya terdapat proses 

pembelajaran dimana siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya 

menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 

3, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan 

nasional, Pendidikan di Indonesia dituntut untuk mampu membentuk generasi penerus 

bangsa yang cerdas dan berkarakter sehingga nantinya dapat membangun kemajuan 

Indonesia. Pendidikan nasional tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan secara kognitif, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan karakter. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang diajarkan pada setiap 

jenjang Pendidikan, matematika diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

rangka mengembangkan kemampuan siswa. Berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 

2006 tujuan pengajaran matematika antara lain : (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

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

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 

(3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model, dan menafsikan solusi yang diperoleh, (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram, atau media lain untuk 
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memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar dan menengah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Tujuannya 

adalah agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari guna bertahan 

hidup pada keadaan yang kompetitif. Menurut Riedesel (Supatmo, 2002) matematika 

adalah kumpulan kebenaran dan aturan matematika bukanlah sekedar berhitung. 

Matematika merupakan sebuah Bahasa, kegiatan pembangkit masalah, pemecahan 

masalah, kegiatan menemukan dan mempelajari pola serta hubungan. Menurut Susilo 

matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, symbol, dan rumus yang tidak ada 

kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari 

dunia nyata. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atau 

organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan studi 

tentang program penelitian siswa tingkat internasional yang dinamakan Programme 

International of Student Assesment (PISA). Hal-hal yang dinilai dalam studi PISA 

meliputi literasi matematika, literasi membaca dan literasi sains, dengan bertujuan 

menilai sejauh mana siswa berusia 15 tahun mampu menguasai pengetahuan dan 

keterampilan sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang didapat di sekolah. 

Penyelenggaraan PISA dilakukan tiap tiga tahun sekali, yaitu dari tahun 2000, 2003, 

2006, hingga tahun 2015. Indonesia berpartisipasi sejak tahun 2000 dengan tujuan 

untuk membandingkan kemampuan siswa Indonesia dengan siswa negara lain.  

Peringkat Indonesia dalam PISA masih sangat rendah, hal ini dilihat dari hasil 

PISA (Result in Focus, OECD) pada Tabel 1.1 berikut.  
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Tabel 1.1 Hasil PISA Indonesia Bidang Matematika 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

         

Berdasarkan hasil studi PISA, dapat dilihat bahwa siswa Indonesia masih 

mendapatkan skor rendah dalam penelitian PISA. Siswa Indonesia pada tahun 2015 

hanya mendapat  386 dari skor rata-rata OECD 500, dan pada tahun 2018 skor yang 

diperoleh mengalami penurunan yaitu 379 dan menduduki peringkat 72 dari 78 negara 

yang berpartisipasi. 

        Hal itu juga diperkuat berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

SMP N 40 Semarang, peneliti mendapatkan keterangan dari salah satu guru 

matematika kelas VIII yang mengatakan hampir setiap angkatan Siswa kelas VIII yang 

pernah diajarinya, 70 % dari siswa SMP kelas VIII mengeluh dikarenakan seringkali 

mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal dalam setiap materi dari pelajaran 

matematika yang diajarkan baik itu materi Geometri, Statistika, maupun Aljabar. 

Berdasarkan keterangan dari salah satu guru matematika tersebut kesulitan-kesulitan 

yang dialami siswa antara lain : (a) kesalahan dalam menulis apa yang diketahui, (b) 

kesalahan dalam memahami apa yang ditanyakan, (c) kesalahan dalam memahami 

konsep dari materi yang diajarkan, (d) kesalahan (keliru) dalam menggunakan sifat-

sifat/ prinsip yang ada pada beberapa materi yang diajarkan, (e) kesalahan dalam 

penggunaan rumus, (f) kesalahan dalam melakukan operasi seperti penjumlahan dan 

pengurangan terutama dalam materi bilangan bulat dan SPLDV, (g) kesulitan dalam 

Tahun Rata-rata 

OECD 

Skor Indonesia 

(Matematika) 

Peringkat 

Indonesia 

2000 500 367 39 dari 41 

2003 500 361 38 dari 40 

2006 500 391 50 dari 57 

2009 500 371 61 dari 65 

2012 500 375 64 dari 65 

2015 500 386 61 dari 70 

2018 500 379 72 dari 78 
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memahami materi pembelajaran, serta (h) kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara sistematis. Sehingga siswa 

seringkali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara di atas, diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan literasi matematis siswa di SMP N 40 Semarang belum maksimal. Hal 

tersebut diperkuat oleh jawaban siswa kelas VIII SMP N 40 Semarang dalam 

menjawab dan mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang 

bersangkutan. Kesalahan yang sering dilakukan siswa Misalnya siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya dan tidak menulis kesimpulan dari 

hasil yang diperoleh siswa, bahkan ada beberapa siswa dalam menjawab soal tidak 

secara sitematis dan salah dalam mengoperasikan soal yang diberikan, khususnya pada 

soal cerita. Adapun lembar jawab siswa yang menunjukkan tidak sistematisnya siswa 

dalam menjawab soal yang diberikan dapat dilihat pada gambar  1.1 berikut. 

 

 

 

             Pada Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa siswa tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan, artinya siswa belum mampu menuliskan 

informasi penting dari suatu permasalahan matematika. Selain itu, siswa hanya 

Gambar 1.1 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa 
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menuliskan cara penyelesaiannya tanpa menuliskan kesimpulan secara lengkap 

berdasarkan permasalahan yang diselesaikannya.  

Banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut juga menunjukkan tingkat literasi 

matematis siswa masih rendah. Seseorang dikatakan memiliki tingkat literasi 

matematika baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan 

pengetahuan dan keterampilan matematikanya secara efektif, serta mampu 

memecahkan dan  menginterprestasikan penyelesaian matematika dengan baik. 

Kurangnya kemampuan literasi matematika siswa SMP akan berdampak pada 

jenjang pendidikan berikutnya. Iterasi matemtika dalam PISA focus kepada 

kemampuan siswa dalam menganalisis, memberikan alasan, menyampaikan ide 

masalah-masalah matematika dalam berbagai konten (1) Space and Shape, (2) 

Quantity, (3) Change and Relationship, (4) Uncertainly. 

Pengertian literasi matematika sebagaimana dikutip dalam draft assessment 

framework PISA 2012 adalah kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, 

dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan ini mencakup 

penalaran matematis dan kemampuan menggunakan konsep-konsep matematika, 

prosedur, fakta dan fungsi matematika untuk menggambarkan, menjelaskan dan 

memprediksi suatu fenomena (OECD, 2013).  

Pembelajaran matematika tidak hanya berisi materi-materi, namun ada nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu nilai karakter yang harus ditanamkan 

adalah tanggung jawab. Menurut Kemendiknas (2010:10), tanggung jawab adalah 

sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Karakter tanggung jawab penting dalam 

pembelajaran dan belajar kelompok. 

Susanti (2015) berpendapat bahwa kesadaran akan tanggung jawab bukan 

merupakan suatu sikap genetik yang sudah ada pada setiap individu sejak lahir, 

melainkan perlu ditumbuhkan melalui adanya pembiasaan. Upaya pembiasaan 
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kesadaran tanggung jawab pada setiap individu sedini mungkin diperlukan adanya 

peran orang lain sebagai contoh dan arahan dari orang terdekat.  

Dalam kehidupan di sekolah, karakter tanggung jawab harus diterapkan dalam 

pembelajaran. Ardila et al. (2017) mengungkapkan bahwa penelitinya menyatakan 

bahwa sikap atau karakter tanggung jawab siswa di sekolah masih rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya keaktifan siswa, siswa sering 

tidak melaksanakan tugas-tugasnya, siswa tidak menepati janji, bahkan tawuran atau 

tindakan bullying di sekolah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Hal tersebut juga terjadi di SMP N 40 Semarang tidak keterkecuali kelas 

VIIInya, dimana tingkat tanggung jawab siswa masih tergolong rendah karena masih 

cukup banyak siswa yang hasil belajarnya rendah, kurang aktif dalam pembelajaran, 

sering tidak menepati janji dan sering tidak menjalankan tugas-tugas, informasi ini 

peneliti dapatkan ketika observasi ke SMP N 40 Semarang sebagai langkah untuk 

penelitian awal. Aisyah, et al. (2014:2) berpendapat bahwa terdapat empat poin penting 

karakteristik orang yang bertanggung jawab yaitu kedisiplinan, sportifitas, ketaatan 

pada tata tertib dan komitmen pada tugas.  

Rendahnya kemampuan literasi matematika siswa dikarenakan siswa belum 

terbiasa mengerjakan soal berbasis masalah kehidupan sehari-hari yang lebih 

kompleks. Salah salah satu materi pembelajaran matematika yang kaitannya sangat 

lekat dengan kehidupan sehari-hari adalah materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Materi tentang SPLDV yang paling dasar adalah pengoperasian 

menggunakan cara substitusi, eliminasi dan cara gabungan/campuran. Berdasarkan 

pengamatan pada butir soal terkait materi SPLDV yang sering dijumpai pada tugas 

siswa maupun ulangan harian yang dikerjakan siswa ditemukan bahwa soal yang 

diberikan tidak bersifat realistis, contohnya seperti ketika membuat soal cerita tentang 

pembelian pakaian, pencantuman harga yang dimana akan dihitung siswa tidak sesuai 

dengan harga pakaian pada kehidupan nyata.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang mampu melatih siswa untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematikanya dengan menyelesaikan soal berbasis 
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masalah kehidupan sehari-hari adalah pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME). Belanda telah mengembangkan pendekatan ini dalam pembelajaran. 

Akibatnya hasil belajar dan aktivitas siswa, yang disajikan materi sesuai kehidupan 

sehari-hari mengalami peningkatan. Di Indonesia RME sering disebut sebagai 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PRMI). Sembiring (2008) menjelaskan 

bahwa PRMI adalah sebuah pendekatan yang terinspirasi dari filosofi RME yang 

bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran matematika disekolah-sekolah Indonesia. 

PRMI diciptakan melalui desain pembelajaran di ruang kelas di Indonesia, yang 

kemudian menjadi sebuah pergerakan untuk mereformasi pembelajaran matematika di 

Indonesia. 

Dalam pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator bagi siswa dalam 

belajar matematika. Pada pendekatan RME, siswa dituntut untuk menginstruksi 

pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang 

dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan kembali konsep matematika dengan bimbingan guru. RME inilah yang 

menjadi salah satu alternative pendekatan pembelajaran yang diupayakan di Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. 

Pada perkembangannya seiring berjalannya waktu mulai muncul berbagai 

kajian yang mengaitkan antara matematika dan budaya atau yang dikenal dengan 

etnomatematika. Etnomatematika dalam sejarah dan pedagogi menekankan pada 

konseptualisasi matematika yang luas yang memungkinkan untuk mengidentifikasi 

beberapa praktik yang pada dasarnya bersifat matematis (Ernest, 1991). Konsep etno 

mencakup semua yang dapat dikenali secara kultural dengan jargon, kode, simbol, 

mitos, dan bahkan cara penalaran serta infomasi yang spesifik. Hal ini berasal dari 

konsep budaya sebagai hasil dari sebuah hirarki perilaku, dari perilaku individu melalui 

perilaku sosial hingga perilaku budaya. Menurut Shirley (1995) etnomatematika adalah 

matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebudayaan 

setempat. Etnomatematika mencakup ide-ide matematika, pemikiran dan praktik yang 

dikembangkan oleh semua budaya (Barton, 1996). 
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Melihat pada kesulitan siswa dalam memahami soal cerita yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari seperti yang telah dipaparkan oleh salah seorang guru 

mata pelajaran matematika di SMP N 40 Semarang diatas. Maka peneliti memberikan 

model pembelajaran berupa RME yang bernuansa Etnomatematik kepada siswa, dalam 

hal ini peneliti mengharapkan siswa bisa lebih mudah untuk memahami soal-soal cerita 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang akan diberikan, hal ini dikarenakan 

Etnomatematika itu sendiri merupakan pembelajaran matematika yang berbasis 

budaya, dimana budaya itu sendiri sangat lekat dengan lingkungan sekitar tempat 

tinggal siswa dan melalui budaya juga akan dapat membentuk karakter pada siswa 

terutama tanggung jawab siswa.  

Perencanaan penelitian yang akan dilakukan berupa Guru memberikan 

permasalahan kontekstual kepada siswa seperti, menugaskan siswa (yang sudah 

dibentuk kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa) untuk pergi 

kepasar mengobservasi harga jajanan tradisional yang dijual di pasar, kemudian murid 

diminta untuk membeli 2 jenis jajanan yang berbeda. (kegiatan ini dilakukan di luar 

jam pembelajaran matematika atau di luar jam sekolah), kemudian Siwa membawakan 

penugasan yang telah diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, berupa 

beberapa jenis jajanan pasar yang telah dibeli oleh siswa, kemudian dari jajanan yang 

telah dibeli siswa tersebut, guru meminta siswa untuk membuat soal menggunakan 

model matematika dengan syarat siswa tidak memberitahu temannya yang berada 

dikelompok lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli oleh kelompoknya. Hal 

ini dikarenakan soal yang dibuat oleh masing-masing kelompok akan ditukarkan 

dengan kelompok lainnya untuk didiskusikan. Setelah itu Kelompok yang telah 

mendapatkan soal dari kelompok lain, berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk 

menyelesaikan permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian hasil diskusi tersebut, 

dapat dikemukakan kepada kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi jawaban 

yang dipaparkan apakah hasil temuan kelompok yang di berikan soal sesuai dengan 

harga sebenarnya jajanan per satuan yang telah dibeli oleh kelompok pemberi soal. 

Sehingga dari kegiatan diskusi tersebut antar kelompok siswa saling mengoreksi hasil 
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pekerjaan dari kelompok yang telah diberikan soal oleh kelompok yang memberi soal. 

Disini peran guru adalah sebagai pengoreksi bentuk soal serta jawaban yang telah 

diberikan serta dikerjakan oleh siswa apakah sudah sesuai dengan  pemodelan 

matematika atau belum, jika belum maka guru akan mengarahkan siswa untuk 

memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal yang telah dibuat oleh siswa serta 

jawaban yang telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru akan membangun interaksi yang positif. Dengan demikian dari 

kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk menyimpulkan 

hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh siswa. Sehingga 

dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

Kemampuan Literasi Matematika dan Tanggung Jawab Siswa Kelas VIII dengan 

Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) Bernuansa 

Etnomatematik.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, peneliti memberikan 

indentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :  

1. Kemampuan literasi matematis siswa belum optimal 

2. Tanggung jawab siswa masih belum optimal  

3. Pembuatan perencanaan pembelajaran belum optimal 

1.3 Rumusan Masalah  

   Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

Etnomatematika dengan mengembangkan karakter tanggung jawab siswa efektif 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa  ? 
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2. Apakah karakter tanggung jawab siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

matematika pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

Etnomatematika? 

3. Bagaimana deskripsi kemampuan literasi matematis berdasarkan karakter 

tanggung jawab siswa pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

bernuansa Etnomatematika. 

4. Bagaimana deskripsi tanggung jawab siswa pada model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education bernuansa Etnomatematika. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Menguji keefektifan pembelajaran siswa kelas VIII dengan penerapan 

pembelajaran  Realistic Mathematic Education bernuansa Etnomatematika. 

2. Menganalisis penerapan pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

Etnomatematika terhadap karakter tanggung jawab siswa dan kemampuan literasi 

matematika siswa. 

3. Untuk mengetahui deskripsi kemampuan literasi matematis berdasarkan tanggung 

jawab siswa pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

Etnomatematika. 

4. Mengetahui pengaruh tanggung jawab siswa terhadap kemampuan literasi 

matematika pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

Etnomatematika 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

tentang kemampuan literasi matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan model 

Realistic Mathematic Education (RME) bernuansa Etnomatematika, sehingga dapat 
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menjadi alternative untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan dapat 

membentuk karakter tanggung jawab pada siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran matematika yang 

lebih menarik dan bermakna sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. 

1.5.2.2 Bagi Guru  

a) Menambah pengetahuan tentang penerapan pembelajaran Realistic 

Mathematic Education  bernuansa etnomatematika untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa.  

b) Memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan literasi matematis 

terhadap tanggung jawab siswa pada pembelajaran Realistic Mathematic 

Education bernuansa etnomatematika.  

1.5.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam melakukan proses 

pembelajaran di kelas dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti  

a) Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas dan pentingnya mengembangkan kemampuan literasi 

matematis dalam pembelajaran matematika. 

b) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis kemampuan 

literasi matematis siswa pada pembelajaran Realistic Mathematic Education 

bernuansa etnomatematika.  

c) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mendeskripsikan 

kemampuan literasi matemtis siswa terhadap tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa etnomatematika.  
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1.6 Penegasan Istilah  

Perlu adanya penegasan istilah agar mengetahui perbedaan pandangan dan 

penafsiran dari istilah yang ada adalah sebagai berikut.  

1.6.1 Efektif  

Efektif  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan siswa dalam 

belajar dengan penerapan pembelajaran Realistic Mathematic Education bernuansa 

etnomatematika. Proses belajar dikatakan efektif jika: (a) rata-rata nilai hasil tes 

kemampuan literasi matematika ≥ 70,  (b) rata-rata nilai hasil tes kemampuan literasi 

matematika siswa denga pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

bernuansa Etnomatematika lebih baik dari pada rata-rata nilai hasil tes kemampuan 

literasi matematika dengan model pembelajaran ekspositori, (c) kemampuan literasi 

matematika siswa pada model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

bernuansa Etnomatematika dikatakan mencapai ketuntasan klasikal apabila mencapai 

KKM secara klasikal yaitu sebesar ≥ 75%  dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

mendapat nilai 70, (d) terdapat pengaruh positif karakter tanggung jawab siswa 

terhadap kemampuan literasi matematika, Sehingga mencapai target yang diterapkan 

dalam rencana dan perubahan tersebut juga terdapat dalam aspek kognitif maupun 

afektif.  

1.6.2 Kemampuan Literasi Matematika  

Kemampuan adalah suatu keahlian individu atau kecerdasan-kecerdasan 

alami yang dipelajari untuk menyelesaikan suatu tugas. Literasi matematika 

merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menggunkan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan literasi matematika yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika dalam konteks yang beragam. Termasuk kemampuan siswa 

dalam menentukan keputusan-keputusan yang tepat dalam menggunakan konsep, 

prosedur dan fakta matematika untuk menjelaskan suatu permasalahan dalam dunia 

sehari-hari  (OECD,2009). 
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1.6.3 Tanggung Jawab  

Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah sikap siap siswa untuk 

melaksanakan kewajibannya pada pembelajaran matematika untuk menyelesaikan 

masalah matematika. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

indikator karakter tanggung jawab siswa sesuai dengan penelitian Aisyah, et al. 

(2014:45) yaitu : (1) kedisiplinan; (2) sportifitas; (3) ketaatan pada tata tertib; (4) 

komitmen pada belajar.  

1.6.4 Realistic Mathematics Education (RME)  

Realistic Mathematics Education (RME) salah satu pendekatan pendidikan 

matematika yang menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal dari proses 

pembelajaran. Di Indonesia RME disebut juga sebagai Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI). Pembelajaran RME merupakan pembelajaran matematika 

disekolah yang bermula dari hal-hal yang rill bagi kehidupan siswa. Pendekatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan persoalan-persoalan realistic yang 

akan diterapkan pada pembelajaran dan soal. 

1.6.5 Etnomatematika 

Etnomatematika adalah istilah yang muncul pada tahun 1980an karena 

kesadaran akan adanya koneksi dan interaksi timbal balik yang ada antara budaya 

matematis dan budaya politik. Etnomatematika terdiri dari kata etno dan matematika. 

Etno berarti norma, prilaku, dan symbol yang berhubungan dengan kelompok tertentu, 

dan dipengaruhi oleh perkembangan historisnya dan akumulasi pengalaman 

matematika. Dan matematika sendiri mengacu pada pendapat, pemahaman, dan 

pelaksanaan tindakan seperti pengkodean, pengukuran, pemilahan, pengorganisasian, 

dedukasi dan pemodelan. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan tentang isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari bagian 

awal skripsi, bagaian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.  
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1.7.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi  

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut.  

1.7.2.1 Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. 

1.7.2.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka  

Bab 2 membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, uraian materi pokok 

bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan hipotesis penelitian.  

1.7.2.3 Bab 3 Metode Penelitian  

Bab 3 meliputi metode penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data, 

instrument, analisis hasil uji coba instrument, dan analisis data penelitian.  

1.7.2.4 Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab 4 berisi semua hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasannya. 

1.7.2.5 Bab 5 Penutup  

Bab 5 mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan 

peneliti berdasarkan simpulan. 

1.7.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Landasan Teori 

2.1.1    Belajar  

Menurut Dalyono (2007:49) belajar adalah suatu usaha atau perbuatan yang 

dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan sistematis, menggunakan semua potensi 

yang dimiliki, baik otak fisik, panca indra, anggota tubuh lainnya, mental serta dana. 

Dan juga aspek-aspek kejiwaan seperti motivasi, minat, bakat, dan sebagainya.  

Menurut Cockroft dalam Rostika (2017:35), matematika perlu diajarkan 

kepada siswa karena (1) selalu digunakan dalam segi kehidupan; (2) semua bidang 

studi memerlukan matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang 

kuat, singkat dan jelas; (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam 

berbagai cara; (5) meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian dan kesadaran 

keruangan; (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang, kutipan diatas mengatakan bahwa matematika itu dapat digunakan sebagai 

sarana untuk memecahkan masalah dalam berbagai segi kehidupan. Banyak materi 

yang memerlukan pengetahuan prasyarat untuk dapat mempelajarinya.  

Dari bebrapa pengertian belajar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu yang diperoleh akibat 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan luar yang hasilnya dapat berupa 

pengetahuan, keterampilan, ataupun perilaku. 

2.1.2 Teori Belajar  

2.1.2.1      Teori Vygotsky 

Teori Vygotsky berkaitan dengan kemampuan dalam menghubungkan 

pengalaman-pengalaman aktual hasil interaksi individu dengan lingkungan di 

sekitarnya. Ada tiga konsep yang dikembangkan dalam teori Vygostky (Rifa’I & Anni, 

2012: 34) yaitu (1) keahlian kognitif peserta dapat dipahami apabila dianalisis dan 
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diinterprestasikan secara developmental; (2) kemampuan kognitif dimensi dengan kata, 

Bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi  untuk membantu 

dan mentransformasi aktivitas mental; dan (3) kemampuan kognitif berasal dari relasi 

social dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Teori Vygostky mengandung 

pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya 

pengetahuan didistribusikan diantara orang dan lingkungan yang mencakup obyek, 

artifak, alat buku, dan komunitas tempat orang berintraksi dengan orang lain. Teori 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2011) mengatakan bahwa setelah 

melaksanakan diskusi kelompok, guru memberikan kesempatan pada perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil dikusi kelompoknya untuk disampaiakan di 

depan kelas. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang telah siswa bahas dalam 

diskusi kelompok.  

Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori 

Vygostky adalah interaksi sosial di mana siswa melakukan pembelajaran dengan 

membentuk kelompok kecil agar dapat meransang siswa untuk aktif dalam mencari 

informasi dan berdiskusi.  

2.1.2.2   Teori Piaget 

Jean Piaget merupakan salah satu tokoh yang mengajukan empat konsep 

dalam menjelaskan perkembangan kognitif. Empat konsep itu adalah skema, asimilasi, 

akomodasi, dan ekuilibrium. Skema terdiri dari kategori pengetahuan dan proses 

memperoleh pengetahuan. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi 

berdasarkan skema yang telah dimiliki. Akomodasi adalah proses pengubahan skema 

menjadi informasi baru. Ekuilibrum adalah penyeimbang antara proses asimilasi dan 

akomodasi. 

Piaget dalam Rifa’I & Anni (2012:207) mengemukakan tiga prinsip utama 

dalam pembelajaran yaitu:  

(1) Belajar aktif  

Proses pembelajaran merupakan proses aktif karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar, sehingga untuk membantu perkembangan kognitif anak 
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perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak dapat belajar sendiri 

misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan 

dan menjawab sendiri, membandingkan penemuannya sendiri dengan penemuan 

temannya 

(2) Belajar lewat interaksi sosial  

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi 

diantara subjek belajar. Dengan interaksi sosial, perkembangan kognitif anak akan 

mengarah ke banyak pandangan, artinya kemampuan kognitif  anak akan diperkaya 

dengan macam-macam sudut pandangan dan alternative tindakan. 

(3) Belajar lewat pengalaman sendiri  

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Dengan 

demikian, teori piaget yang penting dalam penelitian ini adalah keterlibatan dan 

keaktifan siswa dalam pelaksanaan model RME bernuansa etnomatika. Selain itu, 

siswa juga dapat menemukan pengetahuannya sendiri melalui belajar aktif. 

Aspek yang dikembangkan oleh piaget mendukung pelaksanaan peneliti. Hal 

itu disebabkan karena pada penelitian ini siswa diharapkan mampu mengaitkan atau 

menafsirkan konsep-konsep baru yang diterima dengan konsep yang telah dimilikinya. 

2.1.2.3 Teori Ausubel  

Menurut Ausubel dalam Jamaris (2013:173) sesuatu yang meaningful atau 

bermakna dapat diambil dari suatu bahan bacaan yang dibaca atau sesuatu yang berada 

di luar diri siswa. Materi-materi yang didapat atau dialami siswa dapat saja menjadi 

sesuatu yang bermakna. Kebermaknaan terjadi apabila siswa secara aktif 

menginterprestasikan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif  yang 

dimilikinya. Teori belajar Ausubel (Mulyati, 2015) yaitu pada saat dikusi kelompok 

dan pertukaran kelompok, guru berperan sebagai fasilitatior umtuk membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Dengan belajar 

bermakna ini siswa menjadi kuat ingatannya dan transfer belajar mudah dicapai.  
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Ausubel membagi tahapan dan proses perkembangan kognitif ke dalam tiga 

bentuk, yaitu; derivative subsumption merupakan kegiatan belajar yang terjadi pada 

waktu anak membangun konsep baru di atas konsep yang telah diketahuinya, 

correlative subsumption merupakan perluasan konsep pada aspek-aspek terkait dengan 

konsep-konsep lain, obliterative subsumption merupakan kemampuan dalam 

menentukan cara mempelajari konsep dan kaitannya. 

Berdasarkan uraian di atas  maka belajar bermakna menurit Ausubel adalah 

suatu proses belajar di mana siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dalam pembelajaran bermakna diperlukan 

dua hal yaitu pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan 

pengetahuan yang dimiliki siswa serta situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi 

oleh motivasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori 

Ausubel yaitu adanya aspek literasi matematika. Aspek obliterative tersebut dapat 

melatih siswa dalam menentukan serta menafsirkan konsep pembelajaran serta 

mengaitkannya dengan pengalaman dalam kehidupan nyata atau pengetahuan 

sebelumnya sesuai dengan literasi matematika. 

Dalam penelitian literasi matematika pada model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematik ini siswa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan lansung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dimana untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut siswa harus mampu menafsirkan konsep matematis dari 

pembelajaran yang disampaikan, menfsirkan keterterkaitan antara materi yang 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyelesikan permasalahan 

tersebut serta dapat berinteraksi secara lansung di lapanagan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih bermakna. 

2.1.3      Kemampuan Literasi Matematika 

Menurut draft assessment PISA 2012, PISA mendefinisikan kemampuan 

literasi matematika sebagai kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, 

dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Serta kemampuan melakukan 
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penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, sebagai alat 

untuk mendeskripsikan, menerangkan dan memprediksi suatu fenomena. Hal ini 

berarti, literasi matematika dapat membantu individu untuk mengenal peran 

matematika di dunia nyata dan sebagai dasar pertimbangan dan penentuan kepuasan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

The Organation for Economic Coorperation and Development (OECD) 

mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari 

sekaligus menggunakannya untuk membuat keputusan matematika yang dibutuhkan 

sebagai warga negara yang membangun, peduli, dan berpikir. 

Seseorang dikatakan memiliki tingkat literasi matematika baik apabila ia 

mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan 

keterampilan matematikanya secara efektif, serta mampu memecahkan dan 

menginterprestasikan penyelesaian matematika. Pengetahuan dan pemahaman tentang 

literasi matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari siswa. Literasi 

matematika yang dimiliki siswa dilihat dari bagaimana cara siswa dalam menggunakan 

kemampuan dan keahlian matematika untuk menyelesaikan suatu pemasalahan. 

Permasalahan dapat terjadi di berbagai konteks yang berkaitan dengan masing-masing 

individu. 

Setiap pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan kehidupan nyata. Sehingga tercipta kemampuan literasi 

matematika yang baik, yang sesuai dengan standar isi yang ada.  

Beberapa aspek yang berkaitan dengan kemampuan literasi matematika 

berdasarkan OECD (2009) adalah sebagai berikut : 

1. The mathematical processes dapat mendeskripsikan apa yang siswa lakukan 

untuk menghubungkan masalah dunia nyata dengan matematika sehingga 

masalah dapat terpecahkan.  

2. The mathematical content adalah materi yang digunakan untuk aspek evaluasi. 

3. The context adalah konteks dilakukannya penilaian.  
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2.1.3.1   Proses-proses Matematika dalam PISA  

Pada dasarnya definisi dari literasi matematika mengacu pada kemampuan 

siswa dalam merumuskan (formulate), menerapkan (employ), dan menafsirkan 

(interpret). Ketiga kemampuan tersebut merupakan kunci dari proses matematika yang 

menjelaskan apa yang seharusnya siswa lakukan untuk mengaitkan suatu konteks dari 

suatu permasalahan yang dihadapinya. PISA menjabarkan ketiga proses tersebut 

sebagai berikut (OECD,2013).  

1.  formulating Situations Mathematically  

Merumuskan (formulate) dalam definisi literasi matematika mengarah pada 

kemampuan siswa untuk menggunakan matematika dalam menentukan bentuk 

matematika dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk kontekstual. Secara 

khusus, proses dari merumuskan termasuk dalam aktivitas sebagai berikut :  

a. Mengidentifikasi aspek matematis dari permasalahan dalam konteks dunia nyata 

dan mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan.  

b. Mengenali struktur matematika dalam matematika itu sendiri atau konteksnya  

c. Menyederhanakan situasi atau permasalahan dengan tujuan untuk membuat 

permasalahan tersebut dapat dianalisis  

d. Mengidentifikasi dugaan yang mendasari model matematika dan 

penyederhanaan yang sesuai dengan konteks.  

e. Menggambarkan situasi secara matematis, menggunakan variabel yang cocok, 

symbol-simbol, diagram-diagram dan model standar. 

f. Menggambarkan permasalahan dalam bentuk yang berbeda , termasuk 

mengelompokkannya sesuai dengan konsep-konsep matematika serta dapat 

membuat dugaan yang sesuai.  

g.  Mengerti dan menjelaskan keterkaitan antara bahasa dalam konteks khusus dari 

permasalahan, symbol dan bahasa baku yang diperlukan untuk menyatakan 

kembali secara matematis.  

h. Menerjemahkan permasalahan ke dalam bahasa matematis  
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i. Mengetahui aspek-aspek dari permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan 

lain atau konsep matematis, fakta-fakta dan prosedur.  

j. Menggunakan teknologi untuk menggambarkan hubungan matematis yang 

melekat pada permasalahan kontekstual.  

2. Employing Mathematical Concepts, Facts, Procedures and Reasoning  

Menerapkan (employ) dalam definisi literasi matematika mengarah pada 

kemampuan siswa untuk menggunakan konsep-konsep matematika, fakta-fakta, 

prosedur-prosedur serta memberi alasan untuk memecahkan bentuk matematika dari 

sebuah permasalahan guna mendapatkan kesimpulan matematis. Secara khusus, proses 

dari penerapannya termasuk dalam aktivitas berikut :  

a. Merencanakan dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi matematis. 

b. Menggunakan alat matematis, termasuk teknologi, untuk membantu menemukan 

solusi yang tepat dan cocok.  

c. Manipulasi bilangan, grafik, data statistic serta informasi, bentuk dan persamaan 

aljabar, maupun gambaran geometris.  

d. Membuat diagram matematis, grafik, dan kontruksi serta menyaring informasi 

matematika.  

e. Menggunakan dan menukarkan antara gambaran yang berbeda dalam proses 

penemuan solusi.  

f. Membuat penyimpulan berdasarkan pada hasil dari menerapkan prosedur 

matematis untuk menemukan solusi.  

g. Merefleksikan ke dalam pendapat matematis, menjelaskan dan memberikan 

alasan dari hasil-hasil matematis.  

3. Interpreting, applying and Evaluating Matematical Outcomes  

Menafsirkan (Interpret) dalam definisi literasi matematika menitik beratkan pada 

kemampuan siswa untuk menggambarkan solusi matematis, hasil atau kesimpulan dan 

menafsirkannya dalam konteks permasalahan di dunia nyata. Secara khusus, proses 

dari menafsirkan termasuk dalam aktivitas sebagai berikut :  

a. Menafsirkan kembali hasil matematis ke dalam konteks di dunia nyata.  
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b. Mengevaluasi kebenaran alasan dari solusi matematis dalam konteks dari dunia 

nyata.  

c. Memahami bagaimana dunia nyata mempengaruhi hasil dari prosedur 

matematika dengan tujuan untuk membuat dugaan kontekstual tentang 

bagaimana hasil matematis seharusnya diterima atau diterapkan.  

d. Menjelaskan mengapa hasil matematis atau kesimpulan diterima atau tidak 

sesuai dengan konteks dari permasalahan.  

e. Memahami perluasan dan batasan dari konsep matematis dan solusi matematis. 

f. Meninjau dan mengidentifikasikan batasan dari model yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan.  

2.1.3.2  Komponen Kemampuan  Literasi Matematika 

Kemampuan literasi matematika terdiri dari tujuh komponen sebagaimana 

dijabarkan dalam Darf PISA 2015 oleh OECD. Adapun ketujuh komponen literasi 

matematika tersebut adalah. (1) Komunikasi (communication); (2) Matematisasi 

(mathematizing); (3) Reprsentasi (representation);   (4) Penalaran dan Argumen 

(reasoning and argument); (5) Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah 

(devising strategies for solving problems); (6) Menggunakan Bahasa, simbolik, formal, 

teknik dan operasi (using syimbolik, formal, and technical language, and operations); 

dan (7) Menggunakan alat-alat matematika (using mathematical tools). Berikut 

penjrlasan dari ke tujuh komponen literasi matematika diatas.  

1. Komunikasi (communication); 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan 

masalah. Seseorang melihat adanya suatu masalah dan kemudian tertantang 

untuk mengenali dan memahami permasalahan tersebut. Membuat model 

merupakan langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, hasil 

sementara mungkin perlu dirangkum dan disajikan kepada orang lain disertai 

penjelasan secara justifikasi. 
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2. Matematisasi (mathematizing) 

Literasi matematika juga melibatkan kemampuan untuk mengubah (transform) 

permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika atau justru sebaliknya yaitu 

menafsirkan suatu hasil atau model matematika ke dalam permasalahan aslinya. 

3. Reprsentasi (representation) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali 

(representasi) suatu permasalahan suatu obyek matematika melalui hal-hal 

seperti: memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan mempergunakan grafik, 

tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, maupun benda konkret untuk 

menunjukkan masalah agar terlihat lebih jelas.  

4. Penalaran dan Argumen (reasoning and argument) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menalar dan memberi alasan. 

Kemampuan ini berakar pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan 

analisis terhadap informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan. 

5. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (devising strategies for 

solving problems) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan strategi untuk 

memecahkan masalah. Beberapa masalah mungkin sederhana dan strategi 

pemecahannya terlihat jelas, namun ada juga masalah yang perlu menggunakan 

strategi pemecahan yang cukup rumit.   

6. Menggunakan Bahasa, simbolik, formal, teknik dan operasi (using syimbolik, 

formal, and technical language, and operations) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan bahan symbol, 

Bahasa formal dan Bahasa teknis. 

7. Menggunakan alat-alat matematika (using mathematical tools) 

Litarasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan alat-alat matematika, 

misalnya melakukan pengukuran, operasi dan sebagainya.  
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Menurut Ojose (2011) indikator untuk kemampuan literasi matematika terdiri 

dari 8 kompetensi, yaitu :  

a. Penalaran dan Berpikir Matematis  

b. Argumentasi Matematis  

c. Komunikasi Matematis  

d. Pemodelan  

e. Merumuskan dan Menyelesaikan Masalah  

f. Representasi  

g. Penggunaan Simbol 

h. Penggunaan Alat dan Teknologi  

Berdasarkan tiga kemampuan literasi matematis yang terdapat dalam aspek 

The mathematical processes, menurut OECD (2009), yaitu merumuskan (formulate), 

menerapkan (employ), dan menafsirkan (interpret).  maka indicator kemampuan 

literasi matematis tertulis yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 

komponen dari ketujuh komponen, yaitu (1) Komunikasi (communication); (2) 

Matematisasi (mathematizing); (3) Penalaran dan Argumen (reasoning and argument); 

dan (4) Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (devising strategies for 

solving problems).  

Secara lengkap berdasarkan permasalahan matematika. Indikator literasi 

matematis dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.  

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Literasi Matematis Siswa  

Kemampuan Literasi dalam Aspek Proses Indicator yang digunakan dalam penelitian  

Kemampun merumuskan (formulate) (1) Komunikasi (communication); 

kemampuan siswa dalam 

memahami dan menuliskan 

informasi yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan 

soal.  

(2) Matematisasi (mathematizing); 

kemampuan siswa dalam 
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menerjemahkan permasalahan ke 

dalam bahasa matematis  

 

Kemampuan menerapkan (employ)  (4) Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (devising 

strategies for solving problems). 

Kemampuan siswa dalam 

merencanakan suatu pendekatan 

atau strategi pada penyelesaian 

masalah   

Kemampuan menafsirkan (interpret) (3) Penalaran dan Argumen 

(reasoning and argument); 

kemampuan siswa dalam 

menghubungkan unsur-unsur 

masalah yang saling berkaitan, 

memberi alasan logis yang 

menghasilkan kesimpulan 

sehingga dapat membuat 

kesimpulan dari solusi yang 

diberikan.  

2.1.3.3   Konten (Content) 

Domain matematika sangat bervariasi, sehingga tidak mungkin untuk 

mengidentifikasi secara lengkap. PISA hanya membatasi pada 4 overaching ideas yang 

utama, yaitu perubahan dan hubungan (change and relationship), ruang dan bentuk 

(space and shape), kunatitas (quantity) serta ketidak pastian dan data (uncertainty and 

data).  

OECD (2009) menguraikan masing-masing konten sebagai berikut : 

1. Change and Relationships (Perubahan dan Hubungan) 
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Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar. 

Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang 

bersifat umum, seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Hubungan ini juga 

dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, bentuk geometris, dan tabel. Oleh 

karena itu setiap representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, 

proses penerjemahannya sering menjadi  sangat penting dan menentukan sesuai dengan 

situasi serta tugas yang harus dikerjakan. 

2. Space and Shape (Ruang dan Bentuk) 

Ruang dan bentuk berkaitan dengan pelajaran geometri. Soal tentang ruang 

dan bentuk ini menguji kemampuan siswa untuk mengenali bentuk, mencari persamaan 

dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk, serta mengenali ciri-

ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut. 

3. Quantity (Quantitas atau Bilangan) 

Bilangan berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain 

kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan 

mengukur benda tertentu. contohnya yang termasuk dalam konten bilangan adalah 

kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan sesuatu dalam angka, 

memahami langkah-langkah matematika, berhitung di luar kepala serta melakukan 

penafsiran. 

4. Uncertainty and data (Probabilitas/Ketidakpastian dan Data) 

Probabilitas/ketidakpastian dan data berhubungan dengan statistik dan 

peluang yang sering digunakan dalam masyarakat. Informasi, penyajian dan 

interprestasi data adalah konsep dalam konten ini.  

Dari ke empat konten di atas, konten yang akan dipilih dalam penelitian ini 

adalah Change and Relationships. Hal ini dikarenakan konten tersebut berkaitan 

dengan pokok pelajaran aljabar. Di mana Hubungan matematika sering dinyatakan 

dengan persamaan atau hubungan yang bersifat umum, seperti penjumlahan, 

pengurangan, dan pembagian. Sehingga konten tersebut sangat tepat untuk  materi yang 
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dipilih dalam penelitian ini yaitu materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang 

merupakan bagian dari materi Aljabar.  

2.1.3.4   Konteks (Context) 

Salah satu aspek penting dari kemampuan literasi matematika adalah 

keterlibatan matematika dalam pemecahan masalah di berbagai konteks.  

Tabel 2.2 proporsi Skor Sub-sub Komponen Konteks  

Komponen  Pemahaman Konteks Skor (%) 

Konteks  Pribadi  25 

 Pendidikan   dan    pekerjaan  25 

 Sosial  25 

 Ilmu Pengetahuan 25 

Adapun konteks matematika dalam PISA dapat dikategorikan menjadi empat 

konteks (OECD,2009), adalah sebagai berikut.  

1. Konteks pribadi (Personal)  

Konteks pribadi yang berhubungan lansung dengan kegiatan pribadi siswa 

sehari-hari, baik kegiatan diri sendiri, kegiatan dengan keluargan, maupun kegiatan 

dengan teman sebayanya. Jenis konteks pribadi tidak terbatas pada persiapan makanan, 

belanja, bermain, kesehatan pribadi, transportasi, traveling, jadwal pribadi, dan 

keuangan saja. Matematika diharapkan dapat berperan serta menginterprestasikan 

permasalahan dan kemudian memecahkannya.  

2. Konteks pendidikan dan pekerjaan (Occupational) 

Konteks pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di 

sekolah atau tempat lingkungan siswa bekerja. Konteks pekerjaan tidak terbatas pada 

hal-hal seperti mengukur, biaya dan pemesanan bahan bangunan, menghitung gaji serta 

pekerjaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Konteks pekerjaan 

berhubungan dengan setiap tingkat tenaga kerja, dari tingkatan terendah sampai 

tingkatan tertinggi yang dikenal oleh siswa. Matematika diharapkan dapat membantu 
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untuk merumuskan, melakukan klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah 

tersebut.  

3. Konteks umum (Societal) 

Konteks umum berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam 

kehidupan bermasyarakat baik lokal, nasional, maupun global dalam kehidupan sehari-

hari. Konteks umum dapat berupa masalah sistem voting, angkutan umum, pemerintah, 

kebijakan publik, demografi, iklan, statistik nasional, masalah ekonomi, dan lain 

sebagainya untuk mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam kehidupan di 

masyarakat.  

4. Konteks keilmuan (Scientific) 

Kegiatan keilmuan yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang 

lebih bersifat abstrak serta menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam 

melakukan pemecahan matematika. Konteks keilmuan juga berkaitan dengan 

penerapan matematika di alam, baik isi-isu maupun topik-topik yang berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti cuaca atau iklim, ekologi, kedokteran, ilmu 

ruang, genetika, pengukuran, dan dunia matematika itu sendiri.  

Ke empat konteks di atas sangat mendukung dalam penelitian ini mengingat 

manusia merupakan makhluk sosial yang melakukan setiap kegiatan sehari – harinya 

tidak hanya dalam lingkup pribadi, melainkan dalam berbagai konteks antara lain di 

dalam konteks pendidikan dan pekerjaan, konteks umum dan konteks keilmuan. 

Sehingga dari kegiatan yang dilakukan siswa dalam lingkup ke empat konteks tersebut 

siswa dapat menyimpulakan bahwa peran matematika dalam kehidupan sehari- hari 

sangat lah penting, dimana matematika diharapkan dapat berperan serta 

menginterprestasikan permasalahan dan kemudian memecahkannya, matematika 

diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi masalah, dan 

memecahkan masalah tersebut, serta mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan 

dalam kehidupan di masyarakat, dan bersifat abstrak serta menuntut pemahaman dan 

penguasaan teori dalam melakukan pemecahan matematika. 

 



29 
 

 
 

2.1.3.5   Faktor - Faktor  yang Memengaruhi Literasi Matematika 

Terdapat sejumlah variabel yang dapat menjadi determinan literasi siswa. 

Secara umum faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu, faktor 

dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal 

dapat dipilih menjadi aspek kognitif seperti kemampuan intelektual, kemampuan 

numerik, dan kemampuan variabel. Serta aspek nonkognitif seperti minat dan motivasi. 

Adapun faktor eksternal meliputi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta 

lingkungan media masa dan lingkungan social (Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang 

Kemendikbud, 2013b). 

2.1.4     Tanggung Jawab  

Dalam naskah akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, karakter tanggung jawab adalah 

sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, social dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

Adapun dalam desain induk Pendidikan Karakter, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI juga telah menjelaskan konfigurasi karakter dalam konteks proses 

psikososial dan social-kultural dalam empat kelompok besar, yaitu olah hati, olah pikir, 

olah raga dan kinestetik, serta olah rasa dan karsa. Sedangkan karakter tanggung jawab 

termasuk ke dalam ranah olah hati.  

Berdasarkan pendapat Anita (2015) tanggung jawab merupakan salah satu hal 

yang penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Sebisa mungkin sejak usia 

dini seorang anak dibekali dan diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab. Menurut 

Hamida & Palupi (2012), tanggung jawab memiliki makna untuk meningkatkan 

manajemen diri, bekerja dalam tim ataupun orientasi selalu belajar. Menurut Supriyanti 

sebagaimana dikutip oleh Aisyah, et al.(2014 :45), tanggung jawab merupakan 

kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu akibat atau perilaku yang 

dilakukan. Menurut Siburin (2012 : 2), tanggung jawab dapat dibangun melalui 

pendidikan dan implementasinya dalam setiap aspek kehidupan manusia dengan 
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indicator (1) perbuatan yang diharapkan (seharusnya) dilakukan; (2) rencana ke depan; 

(3) selalu mencoba; (4) selalu melakukan yang terbaik; (5) mengendalikan diri; (6) 

mendisiplinkan diri; (7) berfikir sebelum bertindak mempertibangkan konsekuensi; (8) 

menetapkan contoh yang baik bagi orang lain: dan (9) bertanggung jawab atas kata-

kata, sikap dan tindakan. Berdasarkan pendapat Rahayu (2016:97) karakter tanggung 

jawab merupakan salah satu karakter yang dibentuk melalui pembelajaran matematika. 

Menurut wulandari sebagaimana dikutip Ulfa (2014: 26) siswa yang 

bertanggung jawab terhadap belajar dapat dilihat dengan ciri-ciri berikut. 

1. Akan senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya sampai 

tuntas baik itu tugas yang diberikan di sekolah maupun PR yang harus mereka 

kerjakan di rumah. 

2. Selalu berusaha menghasilakan sesuatu tanpa rasa lelah dan putus asa.  

3. Selalu berpikir positif disetiap kesempatan dan dalam situasi apapun. 

4. Tidak pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya. 

Menurut Aisyah, et al.(2014 : 45), terdapat empat poin penting karakteristik 

orang yang bertanggung jawab yaitu kedisiplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib, 

dan komitmen pada tugas. Indikator dari tanggung jawab yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kedisiplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib, dan komitmen 

pada tugas. Indicator-indikator tanggung jawab dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.3 berikut. 

No  Indikator Tanggung 

jawab Siswa 

      Aktivitas siswa 

1. Kedisiplinan  1. Mengumpulkan tugas secara tepat waktu  

2. Membuat simpulan tentang materi yang dipelajari 

3. Menulis apa yang diketahui, ditanya dan menulis 

kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari soal yang 

diberikan. 

2. Sportifitas  1. Mengerjakan tugas/ulangan secara individu 

3. Ketaatan pada tata 

tertib  

1. Tidak membuat gaduh pada waktu pembelajaran  

2. Memperhatikan guru saat memberi penjelasan 
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                   Tabel 2.3 Indikator Tanggung Jawab Siswa 

Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik di tuntut untuk bisa memberikan 

pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti memilih karakter Tanggung Jawab siswa untuk diterapkan. Mengingat di SMP 

N 40 Semarang, berdasarkan hasil observasi awal peneliti ketika mewawancarai salah 

satu guru matematika di sekolah tersebut informasi yang diperoleh peneliti berupa,  

beberapa peserta didiknya kurang dalam hal tanggung jawab, terutama dalam 

mengerjakan tugas yang di berikan. Bentuk tanggung jawab yang tidak dilakukan siswa 

seperti telat dalam pengumpulan tugas, tidak mengerjakan secara sistematis, ada 

beberapa tugas tidak dikerjakan dan kurang teliti dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. Sehingga dengan demikian dalam penelitian ini peneliti akan mengamati 

tingkat tanggung jawab siswa seprti kedisplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib 

dan komitmen pada belajar yang akan di tempatkan dalam kategori tinggi, sedang, 

rendah.  

2.1.5 Pendekatan RME  

 Realistic Mathematics Education (RME) merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. RME merupakan teori pembelajaran 

matematika yang dikembangkan di Belanda  oleh Institut Freudenthal pada tahun 1973. 

Dalam rangka RME, Freudenthal menyatakan bahwa Mathematics is human activity, 

karenanya pembelajran matematika disarankan berangkat dari aktivitas manusia 

(Suherman, 2003: 146). Fokus utama pembelajaran matematika bukan pada 

matematika sebagai suatu sistem yang tertutup, melainkan pada aktivitas yang 

bertujuan untuk suatu proses matematisasi. Oleh karena itu pembelajaran dengan 

pendidikan matematika realistic atau RME menghubungkan pengetahuan informal 

matematika yang diperoleh siswa dari kehidupan sehari-hari dengan konsep 

4. Komitmen pada 

belajar  

1. Ikut serta dalam tugas/diskusi kelompok  

2. Melaksanakan tugas dalam kelompok 

3. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh 

4. Memeriksakan kembali jawaban yang sudah ditulis 
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matematika itu sendiri. RME memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami 

proses yang mirip dengan penciptaan matematika yaitu membangun sendiri alat dan 

ide matematika, menemukan sendiri jawabannya. Akibatnya guru hanya berperan 

sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola kelas yang dapat menciptakan suasana 

kelas yang mendukung proses pembelajaran yang terbuka, komunikatis dan 

menyenangkan. Dalam proses pembelajaran pendekatan ini menurut Supardi (2012) 

memiliki karakteristik: (1) memakai konteks dunia rill, (2) menggunakan model, (3) 

mengoptimalkan kontribusi siswa, (4) interaktif, (5) keterangan dengan materi atau 

bidang lain. 

Prinsip-prinsip dalam RME Asikin (2010: 39) adalah sebagai berikut.  

1) Penemuan Terbimbing dan Proses Matematisasi yang kian meningkat melalui 

topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri 

proses yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Masalah kontekstual 

yang dijadikan bahan serta area aplikasi dalam pengajaran matematika haruslah 

berangkat dari keadaan yang nyata. Dan selanjutnya dijadikan dasar untuk berangkat 

dari tingkat belajar matematika secara nyata ke tingkat belajar matematika secara 

formal. Ketika siswa melakukan kegiatan belajar matematika maka dalam dirinya 

terjadi proses matematisai. Misalnya: penemuan cara penyelesaian soal dan 

mengaitkan antar konsep-konsep matematis atau menerapkan rumus-rumus 

matematika.  

2) Fenomena Didaktik hal ini menekankan pada fenomena pembelajaran yang 

bersifat mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk 

memperkenalkan topik matematika pada siswa. Masalah kontekstual yang dipilih atau 

topik-topik matematika yang disajikan harus didasarkan atas dua pertimbangan yakni 

aplikasinya serta kontribusinya untuk pengembangan konsep matematika selanjutnya.  

3) Pembentukan model oleh siswa sendiri. Pembentukan model oleh siswa sendiri 

merupakan  jembatan bagi siswa. Model ini membawa mereka dari situasi rill ke situasi 

konkret atau dari informasi matematika ke formal matematika. Artinya siswa membuat 

model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah melalui model suatu 
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situasi yang dekat dengan alam siswa. Melalui proses yang terjadi dalam pembelajaran, 

pada akhirnya akan menjadi pengetahuan secara formal matematika. 

Konsep utama RME adalah bahwa proses pembelajaran harus dimulai dari 

berbagai macam masalah kontekstual yang diberikan kepada siswa. Dengan aktivitas 

yang dilakukan oleh siswa sehingga mereka dapat terlibat didalamnya sehingga proses 

pembelajran akan lebih bermakna. RME di SMP sangatlah tepat hal ini didasarkan pada 

karakteristik RME yang sesuai dengan karakteristik siswa SMP. 

2.1.5.1 Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik 

RME dalam implementasinya melahirkan karakteristik pembelajaran 

matematika realistic, yaitu : (1) the use of context, (2) the use of models, bridging by 

vertical instrument, (3) student contribution, (4) interactifity and, (5) intertwining 

(Treffer, 1987). Penjelasan dari kelima karakteristik tersebut sebagi berikut.  

1. Menggunakan masalah kontekstual  

Pembelajaran matematika diawali dengan masalah kontekstual, tidak dimulai 

dengan system formal, sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau 

pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Masalah kontekstual tidak hanya 

berfungsi sebagai sumber matematisasi saja, tetapi sebagai sumber untuk 

mengaplikasikan kembali matematika. Masalah kontekstual yang diangkat sebagai 

topik awal pembelajaran, hendaknya adalah masalah sederhana yang dikenali oleh 

siswa. 

2. Menggunakan Model 

Pembelajaran dengan pendekatan RME menggunakan model yang 

dikembangkan sendiri oleh siswa dari situasi yang sebenarnya. Model tersebut 

digunakan sebagai jembatan antara tingkat pemahaman yang satu ke tingkat 

pemahaman yang lain. Setelah timbul interaksi dan diskusi kelas, model ini 

dikembangkan dan diarahkan untuk menjadi model yang formal. 

3. Menggunakan Kontribusi Siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai strategi informal 

yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai prosedur untuk memecahkan 
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masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang benar dalam proses pembelajaran 

diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. Ini berarti semua pikiran dan pendapat 

siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Kontribusi dapat berupa aneka jawab, aneka 

cara, atau aneka pendapat. 

4. Interaktivitas  

Interaktivitas antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa 

dengan perangkat pembelajran merupakan hal yang sangat penting dalam RME 

sehingga siswa mendapatkan manfaat positif dari interaksi tersebut.  

5. Terintegrasi dengan Topik lainnya 

Struktur dan konsep saling berkaitan, oleh karena itu keterkaitan dan 

keintergrasian antar topik (unit pelajaran) maupun lintas disiplin ilmu harus 

dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang lebih 

bermakna, sehingga memunculkan pemahaman secara serentak. Intertwining dapat 

terlihat melalui masalah kontekstual yang diberikan. 

2.1.5.2 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik (RME) 

Pembelajaran matematika realistic menurut Asmin (2006) memiliki kelebihan 

antara lain :  

(a) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya maka siswa tidak mudah 

lupa dengan apa yang ia temukan pengetahuannya 

(b) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan kerena menggunakan 

realita kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika 

(c) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada 

nilainya 

(d) Menumbuhkan rasa kerjasama dalam kelompok  

(e) Bertanggung jawab dalam tugas kelompok 

(f) Melatih keberanian siswa untuk berbicara karena harus menjelaskan 

jawabannya.  

(g) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat 
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(h) Memupuk rasa menghormati ketika teman sedang berpendapat. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran matematika dengan realistic juga 

memiliki kelemahan dalam pembelajarannya:  

(a) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya  

(b) Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah  

(c) Siswa yang pandai cenderung tidak sabar menanti temannya yang belum 

selesai  

(d) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu.  

2.1.5.3 Sintaks Model Pembelajaran RME  

Sintaks pembelajaran RME terhadap Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

sebagai berikut:  

Tabel 2.4 sintaks RME  

Tahapan RME Kegiatan  

1. The use of 

context  

Guru memberikan permasalahan kontekstual kepada siswa 

seperti, menugaskan siswa (yang sudah dibentuk 

kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang 

siswa) untuk pergi kepasar mengobservasi harga jajanan 

yang dijual di pasar, kemudian murid diminta untuk 

membeli 2 jenis jajanan yang berbeda. (kegiatan ini 

dilakukan di luar jam pembelajaran matematika atau di luar 

jam sekolah) 

2. The use of 

models,  

Siwa membawakan penugasan yang telah diberikan oleh 

guru pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, berupa beberapa 

jenis jajanan pasar yang telah dibeli oleh siswa, kemudian 

dari jajanan yang telah dibeli siswa tersebut, guru meminta 

siswa untuk membuat soal menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa tidak memberitahu 

temannya yang berada dikelompok lain harga persatuan 

dari jajanan yang telah dibeli oleh kelompoknya. Hal ini 

dikarenakan soal yang dibuat oleh masing-masing 

kelompok akan ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk 

didiskusikan.  

3. Student 

contribution 

Kelompok yang telah mendapatkan soal dari kelompok 

lain, berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk 
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menyelesaikan permasalahaan yang telah diberikan. 

Kemudian hasil diskusi tersebut, dapat dikemukakan 

kepada kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi 

jawaban yang dipaparkan apakah hasil temuan kelompok 

yang di berikan soal sesuai dengan harga sebenarnya 

jajanan per satuan yang telah dibeli oleh kelompok pemberi 

soal.  

4. Interactifity  Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelopok siswa saling 

mengoreksi hasil pekerjaan dari kelompok yang telah 

diberikan soal oleh kelompok yang memberi soal. Disini 

peran guru adalah sebagai pengoreksi bentuk soal serta 

jawaban yang telah diberikan serta dikerjakan oleh siswa 

apakah sudah sesuai dengan  pemodelan matematika atau 

belum, jika belum maka guru akan mengarahkan siswa 

untuk memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal 

yang telah dibuat oleh siswa serta jawaban yang telah di 

kerjakan oleh siswa. Sehingga antara siswa dengan siswa 

dan siswa dengan guru akan membangun interaksi yang 

positif.  

5. Intertwining  Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru 

meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh 

siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh siswa. 

Sehingga dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat memunculkan pemahaman secara serentak terkait 

materi yang diajarkan.  

 

2.1.6 Etnomatika  

Etnomatika adalah istilah yang muncul pada tahun 1980an karena kesadaran 

akan adanya koneksi dan interaksi timbal balik yang ada antara budaya matematis dan 

budaya politik. Etnomatematika terdiri dari kata etno dan matematika. Etno berarti 

norma prilaku simbol yang berhubungan dengan kelompok tertentu, dan dipengaruhi 

oleh perkembangan historisnya dan akuqmulasi pengalaman matematika. Dan 

matematika mengacu pada pendapat, pemahaman, dan pelaksanaan tindakan seperti 

pengkodean, pengukuran, pemilihan, pengorganisasian, dudukasi dan pemodelan.  

Etnomatematika juga merupakan implikasi karakteristik kultural dalam 

pembelajaran matematika (D’Ambrosio, 2008). Etnomatematika mula-mula dipelopori 

oleh Ubiratan D’Ambrosio tahun 1985, etnomatematika dapat disebut sebagai 
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“matematika dalam linkungan” (math in the environment) atau “matematika dalam 

komunitas” (math in the community). Etnomatematika didefinisikan sebagai cara 

khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam 

aktivitas matematika. Di mana aktivitas matematika adalah aktivitas yang didalamnya 

terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke 

dalam matematika (Rachmawati, 2012). 

Implikasi etnomatematika harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut 

(Bishop, 2004); (1) Interaksi manusia, etnomatematika mengaitkan kegiatan 

matematika dalam masyarakat; (2) Nilai-nilai social, melibatkan matematika dengan 

nilai-nilai keyakinan yang ada di masyarakat; (3) Bahasa, interaksi matematika dan 

budaya, karena bahasa sebagai pembawa utama ide-ide matematika; (4) Sejarah 

matematika, mengembangkan ide-ide matematika dalam keragaman budaya 

masyarakat; (5) Akar budaya.  

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut E.B Tylor dalam 

(Ratna, 2005) mendefinisikan budaya sebagai seluruh aktifitas manusia, termasuk 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat kebiasan-kebiasaan 

lainnya, dan (Koentjaraningrat, 1985) menambahkan ada tujuh unsur-unsur 

kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur 

kebudayaan universal tersebut yaitu: kesenian, system teknologi dan peralatan, system 

organisasi masyarakat, Bahasa, system mata pencarian hidup dan system ekonomi, 

sistem pengetahuan, dan system religi. 

Kebudayaan yang akan diterapkan dalam pembelajaran adalah aneka jajanan 

tradisional yang ada di pasar. Kota semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah 

memiliki aneka ragam jajanan tradisional salah satunya seperti , lumpia semarang, es 

Dawet ayu, Arem-arem, wingko babat, wedang tahu dll. Berikut ini disajikan gambar-

gambar yang berkaitan dengan hasil budaya yang ada di Kota Semarang : 
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Aneka jajanan tradisional tersebut termasuk dalam ketujuh unsur kebudayaan 

yaitu system mata pencarian hidup dan system ekonomi. Aneka jajanan tradisional 

merupakan makanan tradisional yang harus dilestarikan, dengan cara mengajak siswa 

untuk mengenal aneka ragam jajanan tradisional melalui kegiatan pembelajaran salah 

satunya seperti membuat soal cerita yang kontekstual realistic bernuansa jajanan 

tradisional, dengan demikiaan secara tidak lansung akan membuat siswa lebih 

mengenal dan mencintai jajanan-jajanan tradisional itu sendiri dan dapat menjadikan 

proses pembelajaran lebih bermakna. Pada penelitian ini penerapan etnomatematika 

dengan cara menjadikan etnomatematika Kota Semarang sebagai sumber belajar 

matematika yang membantu siswa dalam mempelajari matematika, dan bahan 

pembuatan soal-soal literasi matematis siswa.  

2.1.7 Sintaks Model Pembelajaran RME bernuansa Etnomatematika  

Sintaks pembelajaran RME bernuansa Etnomatematika terhadap Kemampuan 

Literasi Matematis Siswa sebagai berikut:  
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Tabel 2.5 sintaks RME bernuansa etnomatematika  

Tahapan RME bernuansa etnomatematika 

dalam bidang ekonomi 
Kegiatan  

1. The use of context  Guru memberikan permasalahan kontekstual 

kepada siswa seperti, menugaskan siswa (yang 

sudah dibentuk kelompok, dimana satu kelompok 

terdiri dari 5 orang siswa) untuk pergi kepasar 

mengobservasi harga jajanan tradisional yang 

dijual di pasar, kemudian murid diminta untuk 

membeli 2 jenis jajanan yang berbeda. (kegiatan ini 

dilakukan di luar jam pembelajaran matematika 

atau di luar jam sekolah) 

2. The use of models,  Siwa membawakan penugasan yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. 

Yaitu, berupa beberapa jenis jajanan pasar yang 

telah dibeli oleh siswa, kemudian dari jajanan yang 

telah dibeli siswa tersebut, guru meminta siswa 

untuk membuat soal menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa tidak 

memberitahu temannya yang berada dikelompok 

lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli 

oleh kelompoknya. Hal ini dikarenakan soal yang 

dibuat oleh masing-masing kelompok akan 

ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk 

didiskusikan.  

3. Student contribution Kelompok yang telah mendapatkan soal dari 

kelompok lain, berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan 

permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian 

hasil diskusi tersebut, dapat dikemukakan kepada 

kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi 

jawaban yang dipaparkan apakah hasil temuan 

kelompok yang di berikan soal sesuai dengan harga 

sebenarnya jajanan per satuan yang telah dibeli 

oleh kelompok pemberi soal.  

4. Interactifity  Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelopok siswa 

saling mengoreksi hasil pekerjaan dari kelompok 

yang telah diberikan soal oleh kelompok yang 

memberi soal. Disini peran guru adalah sebagai 

pengoreksi bentuk soal serta jawaban yang telah 

diberikan serta dikerjakan oleh siswa apakah sudah 

sesuai dengan  pemodelan matematika atau belum, 

jika belum maka guru akan mengarahkan siswa 
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untuk memperbaiki bagian yang kurang tepat dari 

soal yang telah dibuat oleh siswa serta jawaban 

yang telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga antara 

siswa dengan siswa dan siswa dengan guru akan 

membangun interaksi yang positif.  

5. Intertwining  Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah 

diikuti oleh siswa. Sehingga dari pembelajaran 

tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan 

pemahaman secara serentak terkait materi yang 

diajarkan.  

2.2 Model Pembelajaran Ekspositori  

Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa 

dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Menurut 

Suherman (2003: 203), model ekspositori sama seperti ceramah dalam hal terpusatnya 

kegiatan guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran) karena materi secara 

lansung disampaikan oleh guru. Tetapi pada model ekspositori, guru tidak terus 

menerus berbicara. Guru berbicara pada awal pembelajaran, menerangkan materi dan 

contoh soal, dan pada waktu yang diperlukan saja. Siswa tidak hanya mendengar dan 

membuat catatan, tetapi juga mengerjakan soal latihan dan dapat bertanya saat tidak 

mengerti.  

 Menurut Sanjaya (2006: 85), sebagai model pembelajaran, ada 5 tahapan 

utama dalam pembelajaran ekspositori, yaitu sebagai berikut.  

(1) Tahap 1: Persiapan (preparation)  

Tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. Kegiatan persiapan pada penelitian ini diawali dengan guru membuka 

pelajaran, memberikan sugesti positif, mengemukakan tujuan yang harus dicapai, 

memberikan kegiatan apersepsi melalui kegiatan Tanya jawab.  
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(2) Tahap 2: Penyajian (presentation)  

Penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan 

persiapan yang telah dilakukan. Tindakan yang harus dipikirkan guru dalam penyajian 

ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan 

dipahami oleh siswa. Pada penelitian ini, guru memandu siswa menjelaskan LKS 

melalui kegiatan tanya jawab. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

namun juga mencatat hal-hal penting yang disampaiakan mengenai materi pelajaran.  

(3) Tahap 3: Korelasi (Correlation)  

Langkah korelasi adalah langkah menghubugkan materi pembelajaran dengan 

pengalaman siswa atau dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pada tahap ini 

siswa mengerjakan latihan soal untuk menambah pemahaman siswa. Siswa dapat 

bertanya apabila menemukan permasalahan yang belum dimengerti cara 

menyelesaikannya, guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa dan membantu siswa 

secara individual atau secara klasikal. Guru meminta beberapa siswa untuk 

mengerakan di papan tulis. 

(4) Tahap 4: Menyimpulkan (Generalisation) 

Di akhir pembelajaran, siswa bersama-sama dengan guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Menyimpulkan adalah tahapan untuk 

memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan.  

(5) Tahap 5: Mengaplikasikan (Application)  

Langkah aplikasi adalah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak 

penjelasan guru. Guru dapat memberikan tugas yang relevan dengan materi pelajaran. 

Melalui langkah ini guru dapat menyimpulkan informasi tentang penugasan dan 

pemahaman materi pelajaran.   

2.3 Tinjauan Materi  

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama 

dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu 
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(Dwi Nuharini : 2008). Materi SPLDV merupakan bagian dari materi aljabar kelas VIII 

SMP semester 1. Materi SPLDV meliputi 4 metode penyelesaian yaitu metode 

substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Akan tetapi, dalam 

penelitian ini hanya akan dibahas mengenai metode substitusi, metode eliminasi, dan 

metode gabungan. Materi tersebut berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang 

dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Kurikulum 2013. 

Kompetensi Dasar yang digunakan adalah sebagai berikut.  

3.5 Menjelaskan  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan penyelesaiannya 

yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

4.5          Membuat model matematika dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel  

2.3.1      Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Persamaan linear dua variabel (PLDV) adalah sebuah bentuk relasi sama 

dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu 

(Dwi Nuharini : 2008). Sistem persamaan linear dua variabel merupakan  kumpulan 

persamaan linear dua variabel yang terdiri lebih dari satu persamaan yang sejenis, yaitu 

persamaan linear dua variable yang memiliki variable yang sama. Bentuk umum 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel adalah sebagai berikut:    

  

 

     Dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ≠ 0 dan 𝑥, 𝑦 adalah variable (Rahaju, 2008). 

Penyelesaian Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dapat dilakukan dengan 

metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Pada 

penelitian ini hanya menggunakan 3 metode yaitu metode substitusi, metode eliminasi, 

dan metode campuran. Berikut contoh penyelesaian menggunakan ketiga metode 

tersebut beserta dengan langkah-langkahnya. 

 

 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 
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2.3.1.1   Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV dengan metode Substitusi 

Pada metode substitusi, untuk menyelesaikan SPLDV terlebih dahulu 

menyatakan variabel yang satu kedalam variabel yang lain dari suatu persamaan, 

kemudian mensustitusikan (menggantikan) variabel itu dalam persamaan yang lain. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan 𝑥 dalam 𝑦 atau 

sebaliknya. 

2. Mensustitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain  

▪ Mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel 𝑥 atau 𝑦 ke 

salah satu persamaan.  

Contoh : Pada hari minggu Tyo dan Nela pergi ke acara festival aneka 

jajanan tradisional. Sesampainya disana Tyo membeli 1 gelas es Dawet 

dan 4 buah arem-arem dengan harga Rp. 15.000, sedangkan Nela 

membeli 1 gelas es Dawet dan 3 arem-arem dengan harga Rp. 12.500. 

Berapa harga satu gelas es dawet dan Satu buah arem-arem?  

Penyelesaian : 

Missal : es Dawet =  𝑥  dan  arem-arem = 𝑦 

Maka : 1 gelas es Dawet + 4 arem-arem = Rp. 15.000 

            𝑥 + 4𝑦 = 15.000 

             1 gelas es Dawet + 3 arem-arem = Rp. 12.500 

            𝑥 + 3𝑦 = 12.500 
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Nyatakan 𝑥 dalam 𝑦 

 𝑥 + 4𝑦 = 15.000 diperoleh 𝑥 = 15.000 − 4𝑦 

Kemudian substitusikan 

 𝑥 = 15.000 − 4𝑦 ke persamaan 𝑥 + 3𝑦 = 12.500 

 15.000 − 4𝑦 + 3𝑦 = 12.500 

 15.000 − 𝑦 = 12.500 

 −𝑦 = 12.500 − 15.000 

 −𝑦 = −2.500 

 𝑦 = 2.500 

Substitusikan 𝑦 = 2.500 ke persamaan 𝑥 + 3𝑦 = 12.500 

 𝑥 + 3(2.500) = 12.500 

 𝑥 + 7.500 = 12.500 

 𝑥 = 12.500 − 7.500 

 𝑥 = 5.000 

Jadi diperoleh harga 1 gelas es Dawet Rp. 5.000 dan satu buah arem-

arem Rp. 2.500 

Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah {(5.000,2.500)} 

2.3.1.2   Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV dengan metode Eliminasi 

Pada metode eliminasi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 

system persamaan linear dua variabel, caranya adalah dengan menghilangkan 

(mengeliminasi) salah satu variabel dari system persamaan tersebut, jika variabelnya 𝑥 

dan 𝑦 , untuk menemukan variabel 𝑥 kita harus mengeliminasi variabel 𝑦 terlebih 

dahulu, atau sebaliknya Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Nyatakan kedua persamaan ke bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 

2. Samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan, melalui cara 

mengalikan dengan bilangan yang sesuai (tanpa memperhatikan tanda positif 

maupun negative) 
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▪ Jika koefisien dari variabel bertanda sama (sama positif atau sama 

negative), maka kurangkah kedua persamaan. 

▪ Jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda (positif 

atau negatif), maka jumlahkan kedua persamaan yang dihilangkan salah 

satu variabel. Pada cara eliminasi, koefisien dari variabel harus sama 

atau dibuat menjadi sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

contoh:  

Pada hari minggu Tyo dan Nela pergi ke acara festival aneka jajanan 

tradisional. Sesampainya disana Tyo membeli 2 gelas es Dawet dan 4 

buah arem-arem dengan harga Rp. 20.000, sedangkan Nela membeli 1 

gelas es Dawet dan 3 arem-arem dengan harga Rp. 12.500. Berapa harga 

satu gelas es dawet dan Satu buah arem-arem?  

 

Penyelesaian : 

Missal : es Dawet =  𝑥  dan  arem-arem = 𝑦 

Maka : 2 gelas es Dawet + 4 arem-arem = Rp. 20.000 

            2𝑥 + 4𝑦 = 20.000 

             1 gelas es Dawet + 3 arem-arem = Rp. 12.500 

            𝑥 + 3𝑦 = 12.500 

Koefisien 𝑥 dan 𝑦 berbeda, maka kita samakan dengan cara dikalikan 

terlebih dahulu. Kemudian kita kurangkan.  
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Eliminasi 𝑥  

2𝑥 + 4𝑦 = 20.000
𝑥 + 3𝑥 = 12.500

|
× 1
× 2

|
2𝑥 + 4𝑦 = 20.000
2𝑥 + 3𝑦 = 25.000

 

 

 

 

Eliminasi 𝑦  

2𝑥 + 4𝑦 = 20.000
𝑥 + 3𝑥 = 12.500

|
× 3
× 4

|
6𝑥 + 12𝑦 = 60.000
4𝑥 + 12𝑦 = 50.000

 

 

 

 

Jadi diperoleh harga 1 gelas es Dawet Rp. 5.000 dan satu buah arem-

arem Rp. 2.500. 

Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah {(5.000,2.500)} 

2.3.1.3  Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV dengan metode Campuran 

Metode gabungan (campuran) merupakan metode pengabungan antara 

metode substitusi dan eliminasi. Untuk mencari nilai dari variabel pertama digunakan 

metode eliminasi dan untuk mencari variabel yang lain digunakan metode substitusi. 

Contoh:  

Pada hari minggu Tyo dan Nela pergi ke acara festival aneka jajanan 

tradisional. Sesampainya disana Tyo membeli 2 gelas es Dawet dan 4 buah 

arem-arem dengan harga Rp. 20.000, sedangkan Nela membeli 1 gelas es 

Dawet dan 3 arem-arem dengan harga Rp. 12.500. Berapa harga satu gelas es 

dawet dan Satu buah arem-arem? 

−2𝑦 = −5.000 

𝑦 =  −
5.000

2
 

𝑦 =  2.500 

2𝑥 =  10.000 

𝑥 =
10.000

2
 

 𝑥 = 5.000 
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Penyelesaian : 

Missal : es Dawet =  𝑥  dan  arem-arem = 𝑦 

Maka : 2 gelas es Dawet + 4 arem-arem = Rp. 20.000 

            2𝑥 + 4𝑦 = 20.000 

             1 gelas es Dawet + 3 arem-arem = Rp. 12.500 

            𝑥 + 3𝑦 = 12.500 

Koefisien 𝑥 dan 𝑦 berbeda, maka kita samakan dengan cara dikalikan 

terlebih dahulu. Kemudian kita kurangkan.  

Eliminasi 𝑥  

2𝑥 + 4𝑦 = 20.000
𝑥 + 3𝑥 = 12.500

|
× 1
× 2

|
2𝑥 + 4𝑦 = 20.000
2𝑥 + 3𝑦 = 25.000

 

 

 

 

𝑦 = 2.500  substitusikan kedalam persamaan 𝑥 + 3𝑥 = 12.500 

 𝑥 + 3(2.500) = 12.500 

 𝑥 + 7.500 = 12.500 

 𝑥 = 12.500 − 7.500 

 𝑥 = 5.000 

−2𝑦 = −5.000 

𝑦 =  −
5.000

2
 

𝑦 =  2.500 
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Jadi diperoleh harga 1 gelas es Dawet Rp. 5.000 dan satu buah arem-

arem Rp. 2.500 

Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah {(5.000,2.500)} 

 

2.4 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran berarti mempersoalkan bagaimana kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasikan 

luaran yang baik pula. Agar pelaksaan pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya 

dapat bagus, maka perbaikan pengajaran diarahkan pada pengelolaan proses 

pembelajaran, dalam hal ini, bagaimana peran dan strategi pembelajaran khususnya 

pembelajaran matematika yang dikembangkan di sekolah menghasilkan luaran 

pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Sebagimana telah disebutkan di atas bahwa strategi pembelajaran yang 

dilakukan guru menjadi salah satu kajian untuk mengukur kualitas pembelajaran, maka 

di dalamnya terdapat tiga strategi, yaitu: strategi pengorganisasian (organization 

strategy), strategi penyampaian (delivery strategy), dan strategi pengelolaan 

(management strategy), pembahasan masing-masing strategi dijelaskan pada uraian 

berikut ini.  

(1) Strategi Pengorganisasian (organization strategy) 

Menurut Reigeluth (Uno, 2011: 154) organizational strategy adalah metode 

untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pengajaran. Strategi 

pengorganisasian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  

a. Strategi mikro  

Strategi mikro mengacu padametode atau pengorganisasian isi 

pengajaran yang berkisar pada suatu konsep, prosedur, atau perinsip.  

b. Strategi makro  
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Strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasikan isi 

pengajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau 

perinsip.  

(2) Strategi Penyampaian (Delivery Strategy) 

Strategi penyampaian isi pengajaran merupakan komponen variabel metode 

untuk melaksanakan proses pengajaran. Sekurang-kurangnya ada dua fungsi dari 

strategi ini, yaitu menyampaikan isi pengajaran kepada siswa dan menyediakan 

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

(3) Strategi pengelolaan (management strategy) 

Strategi pengelolaan merupakan komponen yang berurusan dengan 

bagaimana menata interaksi antara siswa dengan variabel-variabel metode pengajaran 

lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses 

pengajaran. Paling tidak ada tiga klasifikasi penting yaitu penjadwalan, pembuatan 

catatan kemajuan belajar siswa dan informasi.  

        Adapun indicator dari ketiga dimensi tersebut dicantumkan sebagaimana 

tertera dalam tabel 2.5 sebagai berikut.  

Tabel 2.6 Indikator Kualitas Pembelajaran  

Dimensi Perbaikan 

Kualitas Pembelajaran 

Indikator Perbaikan Kualitas Pembelajaran  

Strategi Pengorganisasian 

Pembelajaran 

- Menata bahan ajar yang akan diberikan selama 

satu semester  

- Menata bahan ajar yang akan diberikan setiap 

kali pertemuan 

- Memberikan pokok-pokok materi pada siswa 

yang akan diajarkan 

- Membuat rangkuman materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan 

- Menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama 

- Memberikan tugas kepada siswa terhadap materi 

tertentu yang akan dibahas secara mandiri 
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- Membuat format penilaian atas penugasan setiap 

materi 

Strategi Penyampaian 

Pembelajaran 

- Menggunakan berbagai metode dalam 

penyampian pembelajaran 

- Menggunakan berbagai media dalam 

pembelajaran 

- Menggunakan berbagai teknik dalam 

pembelajaran 

Strategi Pengelolaan 

Pembelajaran 

- Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 

- Menginggatkan kompetensi bersyarat 

- Memberikan stimulus 

- Memberikan petunjuk belajar 

- Menimbulkan penampilan siswa 

- Memberikan umpan balik 

- Menilai penampilanmenyimpulkan 

 

2.5 Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut.  

1. Erniza Prasetyo R. (20) dalam penelitian skripsinya yang berjudul “ ANALISIS 

LITERASI MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP DENGAN MODEL 

PBL PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) 

BERBANTUAN KARTU MASALAH”, menyimpulkan bahwa pembelajaran 

PBL pendekatan RME berbantuan kartu masalah dapat meningkatkan 

kemampuan literasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Selogiri dan dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya agar lebih inovatif karena memenuhi 

indicator analisis yaitu: (1) literasi matematika siswa dengan pembelajaran PBL 

pendekatan RME berbantuan kartu masalah dapat mencapai ketuntasan belajar, 

(2) literasi matematika siswa hasil post-test dengan penerapan pembelajaran PBL 

pendekatan RME berbantuan kartu masalah lebih baik dibandingkan dengan 

literasi matematika siswa dengan pembelajaran ekspositori, (3) peningkatan 

literasi matematika siswa berdasarkan selisih hasil pre-test dan post-test dengan 
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penerapan PBL pendekatan RME berbantuan kartu masalah lebih baik 

dibandingkan dengan peningkatan kemampuan literasi dengan pembelajaran 

ekspositori, (4) kualitas pembelajaran PBL pendekatan RME berbantuan kartu 

masalah dikategori sangat baik.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes J Kehi, Zaenuri M, & St. Budi Waluya 

(2019) , dalam PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, yang berjudul 

“KONTRIBUSI ETNOMATEMATIKA SEBAGAI MASALAH 

KONTEKSTUAL DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI 

MATEMATIKA”, menyimpulkan bahwa etnomatematika sebagai jembatan 

antara pendidikan dan budaya mampu memberikan pengetahuan dengan nilai 

lebih untuk dipahami karena terkait dengan kebiasaan yang mampu membaur 

dengan tradisi setempat dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan 

etnomatematika menawarkan pembelajaran berbasis budaya local sehingga 

peserta didik sekaligus dapat mengenal dan mendalami budaya yang dimiliki 

oleh bangsanya. Etnomatematika menyediakan lingkungan pembelajaran yang 

menciptakan motivasi yang baik dan lebih menyenangkan sehingga siswa 

memiliki minat yang besar dalam mengikuti pembelajaran matematika yang 

diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan matematika siswa, khususnya 

kemampuan literasi matematika.  

2.6 Kerangka Berpikir  

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

kehidupan, karena banyak aktivitas manusia yang melibatkan perhitungan dan logika 

yang merupakan bagian dari matematika. Kemampuan literasi matematika dapat 

membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari - hari dan sebagai dasar pertimbangan maupun penentuan keputusan 

yang tepat. Oleh karena itu, seseorang perlu memiliki kemampuan literasi matematika 

yang baik. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi matematika yang baik 

apabila ia mampu menaganalisis, menalar, mengkomunikasikan pengetahuan dan 
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keterampilan matematikanya secara efektif, serta mampu memecahkan dan 

menginterprestasikan penyelesaian matematika.  

Berdasarkan OECD (2009) kemampuan literasi matemtika mempunyai tiga 

aspek yaitu The mathematical processes , The mathematical content, dan The context. 

Konten yang dipilih dalam penelitian ini yaitu konten Change and Relationships 

(Perubahan dan Hubungan), berdasarkan konten tersebut materi yang dipilih yaitu 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Kemampuan proses meliputi merumuskan 

(formulate), menerapkan (employ), menafsirkan (interpret). Kemampuan proses juga 

melibatkan tujuh hal penting yaitu (1) communication; (2) mathematizing; (3) 

representation; (4) reasoning and argument; (5) devising strategis for solving 

problems; (6) using symbolic, formal, and technical language; dan (7) using 

mathematics tools. Dari ketujuh komponen tersebut dalam penelitian ini di ambil 4 

komponen yaitu (1) communication; (2) mathematizing; (4) reasoning and argument; 

dan (5) devising strategis for solving problems yang digunakan sebagai acuan indiator 

dalam pembuatan soal untuk diujikan kepada peserta didik. Indicator yang telah dibuat 

sebagai berikut : (1) Komunikasi (communication); kemampuan siswa dalam 

memahami dan menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan terkait dengan 

tujuan soal, (2) Matematisasi (mathematizing); kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan permasalahan ke dalam bahasa matematis, (5) Merumuskan strategi 

untuk memecahkan masalah (devising strategies for solving problems). Kemampuan 

siswa dalam merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada penyelesaian masalah, 

(4) Penalaran dan Argumen (reasoning and argument); kemampuan siswa dalam 

menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling berkaitan, memberi alasan logis 

yang menghasilkan kesimpulan sehingga dapat membuat kesimpulan dari solusi yang 

diberikan. Sedangkan konteks matematika dibagi dalam empat situasi meliputi konteks 

pribadi, pendidikan dan pekerjaan, umum dan keilmuan.  

Terdapat sejumlah variabel yang dapat menjadi determinan literasi siswa. 

Secara umum faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu, faktor 

dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal 
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dapat dipilih menjadi aspek kognitif seperti kemampuan intelektual, kemampuan 

numerik, dan kemampuan variabel. Serta aspek nonkognitif seperti minat dan motivasi. 

Adapun faktor eksternal meliputi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta 

lingkungan media masa dan lingkungan social (Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang 

Kemendikbud, 2013b). 

Pembentukan karakter siswa di sekolah sangatlah penting, mengingat siswa 

sekolah menengah merupakan generasi bangsa yang harus berakhlak baik, bertanggung 

jawab, jujur, dan sopan serta santun agar dimasa yang akan datang dapat tercipta 

generasi bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

memeilih karakter tanggung jawab untuk diterapkan kepada siswa. Dengan harapan 

melalui sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa seperti kedisplinan, sportifitas, 

ketaatan pada tata tertib dan komitmen pada belajar dapat meningkatkan kemampuan 

literasi siswa.  

Kemampuan literasi matematis dan tanggung jawab siswa harus didukung 

oleh suatu pembelajaran yang inovatif dan realistik. Inovasi yang dapat dilakukan yaitu 

dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Salah satu model dan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai yaitu model Realistic Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika. Dengan menerapkan model pembelajaran tersebut siswa dilatih untuk 

dapat menyelesaiakan permasalahan matematika yang terkait dengan dunia nyata. 

Dengan penerapan model pembelajaran tersebut juga diharapkan proses pembelajaran 

siswa dapat menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. RME mempunyai 3 prinsip 

yaitu (1) penemuan terbimbing dan peroses matematisasi, (2) fenomena didektik, (3) 

pembentukkan model oleh siswa sendiri. Dalam implementasinya RME melahirkan 

karakteristik pembelajaran matematika realistic, yaitu : (1) the use of context, (2) the 

use of models, bridging by vertical instrument, (3) student contribution, (4) interactifity 

and, (5) intertwining (Treffer, 1987). Dari kelima karakteristik tersebut dapat 

diciptakan sintaks dengan bernuansa etnomatematika yang menunjang pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. menurut Asmin (2006) RME memiliki 

kelebihan antara lain : (1) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya maka 
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siswa tidak mudah lupa dengan apa yang ia temukan pengetahuannya, (2) Suasana 

dalam proses pembelajaran menyenangkan kerena menggunakan realita kehidupan, 

sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika, (3) Siswa merasa dihargai dan 

semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya, (4) Menumbuhkan rasa 

kerjasama dalam kelompok, (5) Bertanggung jawab dalam tugas kelompok, (6) Melatih 

keberanian siswa untuk berbicara karena harus menjelaskan jawabannya, (7) Melatih 

siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat, dan (8) Memupuk rasa 

menghormati ketika teman sedang berpendapat. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran matematika dengan realistic juga 

memiliki kelemahan dalam pembelajarannya yaitu: (1)Karena sudah terbiasa diberi 

informasi terlebih dahulu maka siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri 

jawabannya, (2) Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah, 

(3)Siswa yang pandai cenderung tidak sabar menanti temannya yang belum selesai , 

dan (4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu.  

Penggunaan masalah kontekstual realistik, dapat membuat siswa menjadi 

interaktif dan komunikatif serta dapat terintegrasi dengan topik pembelajaran lain salah 

satunya dengan topik pembelajaran yang bernuansa etnomatenatika yang akan 

mempermudah siswa dalam memahami konsep dari pembelajaran yang didapatkan. 

Pemanfaatan etnomatematika dalam pembelajaran matematika sebagai salah satu 

sumber belajar matematika yang konkret dan ada di sekitar siswa bertujuan agar siswa 

menjadi lebih mudah memahami suatu materi matematika karena materi tersebut 

berkaitan langsung dengan budaya mereka sendiri yang merupakan aktivitas mereka 

sehari – hari dalam bermasyarakat sehingga belajar akan lebih menarik dan bermakna, 

serta meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. 

Etnomatematika dapat menjadi jembatan antara matematika dan budaya 

sekaligus sebagai wujud upaya pelestarian budaya Indonesia melalui pendidikan. 

Etnomatematika didefinisikan sebagai cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok 

budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Di mana aktivitas 

matematika adalah aktivitas yang didalamnya terjadi proses pengabstraksian dari 
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pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika (Rachmawati, 

2012). Implikasi etnomatematika harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut 

(Bishop, 2004); (1) Interaksi manusia, etnomatematika mengaitkan kegiatan 

matematika dalam masyarakat; (2) Nilai-nilai social, melibatkan matematika dengan 

nilai-nilai keyakinan yang ada di masyarakat; (3) Bahasa, interaksi matematika dan 

budaya, karena bahasa sebagai pembawa utama ide-ide matematika; (4) Sejarah 

matematika, mengembangkan ide-ide matematika dalam keragaman budaya 

masyarakat; (5) Akar budaya.  

Menurut E.B Tylor dalam (Ratna, 2005) mendefinisikan budaya sebagai 

seluruh aktifitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, 

adat istiadat kebiasan-kebiasaan lainnya, dan (Koentjaraningrat, 1985) menambahkan 

ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. 

Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut yaitu: kesenian, system teknologi dan 

peralatan, system organisasi masyarakat, Bahasa, system mata pencarian hidup dan 

system ekonomi, sistem pengetahuan, dan system religi. 

Langkah-langkah pembelajaran (sintaks) dalam pembelajaran RME brnuansa 

Etnomatematika dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dan 

menemukan suatu pengetahuan baru berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Sintaks 

dalam pembelajaran RME bernuansa etnomatematika yaitu: (1) the use of context, 

Guru memberikan permasalahan kontekstual kepada siswa seperti, menugaskan siswa 

(yang sudah dibentuk kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa) 

untuk pergi kepasar mengobservasi harga jajanan tradisional yang dijual di pasar, 

kemudian murid diminta untuk membeli 2 jenis jajanan yang berbeda. (kegiatan ini 

dilakukan di luar jam pembelajaran matematika atau di luar jam sekolah), (2) the use 

of models, bridging by vertical instrument, Siwa membawakan penugasan yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, berupa beberapa jenis jajanan 

pasar yang telah dibeli oleh siswa, kemudian dari jajanan yang telah dibeli siswa 

tersebut, guru meminta siswa untuk membuat soal menggunakan model matematika 

dengan syarat siswa tidak memberitahu temannya yang berada dikelompok lain harga 
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persatuan dari jajanan yang telah dibeli oleh kelompoknya. Hal ini dikarenakan soal 

yang dibuat oleh masing-masing kelompok akan ditukarkan dengan kelompok lainnya 

untuk didiskusikan, (3) student contribution, Kelompok yang telah mendapatkan soal 

dari kelompok lain, berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan 

permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian hasil diskusi tersebut, dapat 

dikemukakan kepada kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi jawaban yang 

dipaparkan apakah hasil temuan kelompok yang di berikan soal sesuai dengan harga 

sebenarnya jajanan per satuan yang telah dibeli oleh kelompok pemberi soal, (4) 

interactifity and, Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelopok siswa saling mengoreksi 

hasil pekerjaan dari kelompok yang telah diberikan soal oleh kelompok yang memberi 

soal. Disini peran guru adalah sebagai pengoreksi bentuk soal serta jawaban yang telah 

diberikan serta dikerjakan oleh siswa apakah sudah sesuai dengan  pemodelan 

matematika atau belum, jika belum maka guru akan mengarahkan siswa untuk 

memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal yang telah dibuat oleh siswa serta 

jawaban yang telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru akan membangun interaksi yang positif, (5) intertwining, Dari 

kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk menyimpulkan 

hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh siswa. Sehingga 

dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan. 

Pembelajaran RME bernuansa etnomatematika juga didukung oleh teori 

belajar Piaget, Ausubel, dan Vygotsky yang menekankan pada keaktifan siswa untuk 

membangun sendiri pengetahuan mereka sampai menemukan konsep matematika, 

menggunakan keterkaitan antara konsep – konsep yang telah dimiliki dengan 

konsep/informasi baru dalam menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan 

etnomatematika di lingkungan siswa, dan interaksi sosial yang terjadi selama proses 

pembelajaran, serta guru hanya berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran RME bernuansa Etnomatematika pada materi Sistem Persamaan Linear 
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Dua Variabel dengan sub materi Metode Eliminasi, Metode Substitusi dan Metode 

Gabungan yang disesuaikan dengan kompetensi dasar mata pelajaran matematika 

Kelas VIII SMP dalam kurikulum 2013. Dengan menerapkan model pembelajaran 

RME bernuansa Etnomatematik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa dan tanggung jawab siswa. Kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan diatas disajikan pada gambar berikut.
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas maka  Hipotesis 

dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematika rata-ratanya mencapai kriteria ketuntasan 

minimal.  

2. Kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematika mencapai ketutasan belajar secara klasikal.  

3. Kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematika lebih baik dibandingkan dengan kemampuan 

literasi matematika dengan model pembelajaran ekspositori. 

4. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa dengan model 

pembelajaran RME bernuansa etnomatematika lebih tinggi dibandingkan 

dengan kemampuan literasi matematika dengan model pembelajaran 

ekspositori.  

5. Peningkatan kemampuan literasi matematika dengan model pembelajaran 

RME bernuansa etnomatematika lebih tinggi dari pada kemampuan literasi 

matematika dengan model pembelajaran ekspositori.  

6. Peningkatan karater tanggung jawab siswa dengan model pembelajaran 

RME bernuansa etnomatematika lebih tinggi dari pada peningkatan 

karakter tanggung jawab siswa dengan model pembelajaran ekspositori.  

7. Ada pengaruh antara karakter tanggung jawab terhadap kemampuan 

literasi matematika siswa dengan model pembelajaran RME bernuansa 

etnomatematika.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods atau 

biasa dikenal dengan penelitian metode kombinasi/campuran. Menurut Creswell 

(2016:5), penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang 

melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif,  penggabungan dua bentuk 

data, dan penggunaan rancangan berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi 

filosofis dan kerangka kerja teoritis.  

3.2 Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data awal berupa nilai Ulangan Tengah 

Semester (UTS) mata pelajaran matematika kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 

2019/2020. Data awal yang didapat selanjutnya diuji normalitas, homogenitas dan 

kesamaan dua rata-rata. Penelitian ini menggunakan posttest-only control-group 

design (Sugiyono,2012:112). Terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih 

dengan cara random (R), yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen memperoleh pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Realistics Mathematics Education (RME) 

Bernuansa Etnomatematika, adapun kelompok kontrol memperoleh pembelajran 

ekspositori. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian posttest-only control-group desaign 

Kelas Tahap Perlakuan Test 

(R) Eksperimen X 𝑜1 

(R) Kontrol - 𝑜2 

Keterangan: 

R   = sampel dipilih secara classter sampling 

X   = pembelajaran Realistic Mathematics Education  

𝑜1 = kemampuan literasi matematika kelas eksperimen 

𝑜2 = kemampuan literasi matematika kelas kontrol 

 



61 
 

 
 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian  

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 40 Semarang, yang 

beralamat di Jl. Suyudono No.130, Barusari, semarang Selatan, Kota 

Semarang, Jawa Tengah. 

3.3.2 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016: 148). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

A-VIII F SMP N 40 Semarang tahun pelajaran 2019/2020.  

3.3.3 Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2016:149). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara acak dipilih dua kelas dari populasi. Dengan cara mengambil nilai 

UTS mata pelajaran matematika pada semester ganjil yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4 diperoleh data awal untuk diuji normalitas, homogenitas, dan kesamaan 

rata-rata. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Lampiran 5, uji homogenitas pada 

Lampiran 6, dan kesamaan rata-rata pada Lampiran 7. Dengan demikian dari hasil 

uji yang telah diperoleh, dapat dipilih secara acak satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang 

menggunakan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematik yaitu kelas VIII 

A, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori dengan metode ceramah, Tanya jawab, dan diskusi yaitu kelas VIII B. 

3.3.4 Subjek Penelitian  

Setelah kelas sampel ditentukan, untuk menganalisis kemampuan literasi 

matematis dan tanggung jawab siswa kelas VIII A, maka penentuan subjek dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126).  
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         Untuk memilih subjek penelitian yang akan diwawancarai, sebelumnya 

dilakukan pengelompokkan berdasarkan tanggung jawab siswa. Pengelompokkan 

tanggung jawab siswa dengan menggunakan standar deviasi menurut Azwar 

(2015:149) yang dapat dilihat pada Table 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Pengelompokkan Tanggung Jawab Siswa. 

 

Penentuan subjek penelitian akan diambil dengan beberapa pertimbangan 

tertentu, sebanyak dua subjek dari setiap tinggkatan sehingga akan diperoleh 

sebanyak enam subjek penelitian. 

3.4 Variabel Penelitian  

  Menurut Creswell (2015: 233), variabel penelitian adalah ciri khusus atau 

atribut seseorang atau organisasi yang (1) dapat diukur atau diobservasi/diamati 

dalam penelitian, dan (2) bervariasi diantara individu atau organisasi yang diteliti. 

Sedangkan pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2016: 61) adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas atau variable independen adalah variable yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen atau terikat (Sugiyono, 2016:96). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran RME bernuansa etnomatematika.  

 

 

Kelompok Interval 

Rendah 𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) 

Sedang (𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 + 1,0𝜎) 

Tinggi (𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 

Keterangan : 

 𝑋 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

  𝜇 = 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

𝜎 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 
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3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2016:97). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi 

matematis dan tanggung jawab siswa.  

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variable kontrol adalah variable yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variable independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012:64). Pada penelitian ini, variabel 

kontrolnya adalah jenjang kelas, materi pelajaran, dan tes kemampuan literasi 

matematis siswa. 

3.5  Data dan Sumber Penelitian  

Data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kategori Tanggung Jawab  

Data kategori tingkat tanggung jawab merupakan data mengenai kelompok 

siswa dengan tanggung jawab tinggi, sedang, rendah.  

2. Data Hasil Tes Kemampuan LIterasi Matematis Siswa  

Data ini merupakan data hasil tes kemampuan literasi matemtis sesudah 

menggunakan model pembelajaran Realistics Mathematics Education 

Bernuansa Etnomatematika.  

3. Deskripsi Kemampuan Literasi Matematis Siswa  

Deskripsi kemampuan literasi matematis siswa merupakan data yang berupa 

uraian analisis hasil wawancara dan tes kemampuan koneksi matematis siswa 

berdasarkan penggolongan tanggung jawab.  

4. Deskripsi Tanggung Jawab Siswa  

Deskripsi tanggung jawab siswa merupakan data yang berupa uraian analisis 

hasil wawancara dan angket tanggung jawab siswa. 

3.6       Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  
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3.6.1      Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, langkah yang dilakukan peneliti yaitu, (1) 

menentukan populasi penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang; 

(2) mengambil data awal dari nilai Ulangan Tengah Semester Ganjil 2019/2020 

untuk diuji normalitas dan homogenitas, dan data-data lain yang dibutuhkan dalam 

proses penelitian; (3) menentukan sampel penelitian dengan teknik random 

sampling; dan (4) menyusun instrument penelitian meliputi silabus yang dapat 

dilihat pada Lampiran 21 dan 22, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas 

eksperimen dan Kontrol yang dapat dilihat pada Lampiran 24-31, Lembar Kerja 

Siswa (LKS) beserta kunci jawaban yang dapat dilihat pada Lampiran 32-39, 

Lembar Tugas Eksplorasi Kelas Eksperimen beserta jawaban dapat dilihat pada 

Lampiran 59-70, soal tes kemampuan literasi matematis yang dapat dilihat pada 

Lampiran 18, angket tanggung jawab siswa yang dapat dilihat pada Lampiran 65-

58, serta pedoman wawancara yang dapat dilihat pada Lampiran 53.  

3.6.2    Tahap Pelaksanaan  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 40 Semarang dengan menggunakan 

kelas VIII sebagai populasinya. Dari populasi siswa yang terbagi dalam tujuh kelas, 

diambil dua kelas sebagai kelas sampel dengan teknik random sampling. Kelas VIII 

A terpilih sebagai kelas eksperimen yang diberi pembelajaran dengan model 

Realistics Mathematics Education bernuansa Etnomatematika dan kelas VIII B 

terpilih sebagi kelas kontrol yang diberi pembelajaran dengan model ekspositori. 

Pemilihan subjek penelitian berdasarkan angket tanggung jawab siswa. Pengisian 

angket dilakukan pada kelas eksperimen untuk mengetahui tingkat tanggung jawab 

siswa. Setelah itu, peneliti menganalisis hasil pengisian angket tanggung jawab 

untuk menentukan subjek penelitian yang terdiri dari 2 siswa dengan tanggung 

jawab tinggi, 2 sisswa dengan tanggung jawab sedang, dan 2 siswa dengan 

tanggung jawab rendah. Hasil analisis tanggung jawab dapat dilihat pada Lampiran 

48. 
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3.6.2.1   Jadwal Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sebanyak lima pertemuan pada 

masing-masing kelas sampel, dengan rincian yang disajikan pada Tabel 3.3 sebagai 

berikut. 

 Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kelas Pertemuan Tanggal Materi 

Eksperimen  I 5 November 2019 Definisi/Pengertian SPLDV 

 II 7 November 2019 Metode Substitusi 

 
III 

12 November 

2019 

Metode Eliminasi 

 
IV 

14 November 

2019 

Metode Gabugan/Campuran 

 
V 

19 November 

2019 

Tes Kemampuan Literasi 

Matematis 

Kontrol I 5 November 2019 Definisi/Pengertian SPLDV 

 II 8 November 2019 Metode Substitusi 

 
III 

12 November 

2019 

Metode Eliminasi 

 
IV 

15 November 

2019 

Metode Gabugan/Campuran 

 
V 

19 November 

2019 

Tes Kemampuan Literasi 

Matematis 

 

3.6.2.2     Pembelajaran Kelas Eksperimen 

 1. Pembelajaran pada Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama materi yang dipelajari adalah definisi/pengertian 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Pada awal pembelajaran siswa 

diajak untuk mengingat kembali tentang materi prasyarat guna memudahkan siswa 

untuk melanjutkan materi yang akan dipelajari. Siswa diajak untuk menginggat 

kembali definisi dari Sistem Persamaan Linear Satu Variabel (SPLSV), bentuk 

umum SPLSV dan sifat-sifat dari SPLSV itu sendiri yang pernah dipelajari siswa 
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pada saat masih kelas VII silam. Ketika diajak untuk menginggat kembali sebagian 

dari siswa dikelas mengatakan lupa tentang materi tersebut, namun sebagian kecil 

lainnya mengatakan masih sedikit ingat tetapi tidak begitu jelas, setelah diberi 

serangkaian kata kunci beberapa siswa mulai ingat kembali dan memberanikan diri 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun dengan keragu-raguan dan 

ada yang jawabannya belum terlalu tepat tetapi sudah mendekati makna yang 

sebenarnya.  

Kemudian setelah melakukan aprsepsi, guru Guru mengelompokkan siswa 

masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. Kemudian guru membagikan LKS 

kepada setiap kelompok. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan SPLDV di mana permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS. 

Siswa mengamati permasalahan tentang SPLDV, setelah mengamati siswa diberi 

kesempatan untuk menalar persoalan yang ada pada LKS, dari hasil mengamati 

tersebut siswa akan mengumpulkan informasi. Dari informasi yang didapat oleh 

siswa, maka siswa akan mengubah informasi yang didapatkan tersebut kedalam 

model matematika.  

Setelah informasi tersebut diubah kedalam model matematika siswa 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyusun strategi dalam 

menyelesaiakan permasalahan yang diberikan, dalam kelompok siswa saling 

memberikan pendapat dan bertanya dengan anggota kelompoknya. Disini peran 

guru hanya sebagai fasilitator dimana guru berkeliling mencermati siswa bekerja, 

dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya halhal yang belum dipahami. Setelah 

waktu yang ditentukan untuk siswa menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya 

di depan kelas. Pada saat diminta dengan sukarela kelompok mana yang mau maju 

tidak serta merta ada kelompok yang berkenan memberanikan diri untuk 

menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas, agar waktu mengajar 

digunakan secara efisien maka guru menggunakan inisiatif dengan menunjuk secara 

acak 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saat siswa 

menerangkan hasil kerjanya, siswa menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
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Kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan. Guru juga mengajak siswa untuk memberi 

tepuk tangan kepada setiap kelompok yang berani maju kedepan untuk menjelaskan 

hasil kerja kelompoknya. Di akhir kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru 

meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran 

yang telah diikuti, namun ketika diminta untuk menyimpulkan masih banyak siswa 

yang kebingungan untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajarinya. Tetapi 

setelah diarahkan oleh guru siswa sedikit-demi sedikit bias menimpulkan materi 

yang dipelajarinya dengan Bahasa dan kata-kata yang dibuat oleh siswa sendiri, hal 

ini dikarenakan agar siswa lebih mudah memahami apa yang telah mereka tulis 

sehingga dapat memunculkan pemahaman secara serentak terkait materi yang 

diajarkan, dengan demikian siswa dapat menemukan keterkaitan antara materi yang 

dipelajari dengan proses kehidupannya sehari-hari.  

2.  Pembelajaran pada Pertemuan Kedua  

Pada pertemuan kedua, materi yang dipelajari adalah metode substitusi 

dalam SPLDV. Di awal pembelajaran, siswa diajak untuk mengingat kembali 

bentuk umum SPLDV serta sifat-sifatnya, pada pertemuan ini siswa lebih antusias 

menjawab pertanyaan dari pertemuan sebelumnya.  

Kemudian Guru membagikan LKS untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok, pembagian kelompoknya sama seperti pembagian kelompok pada 

pertemuan sebelumnya. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan Metode Substitusi dalam SPLDV di mana permsalahan tersebut 

terdapat di dalam LKS. Siswa mengamati permasalahan tentang Metode Substitusi 

tersebut. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menalar persoalan yang 

ada pada LKS tersebut dan mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya apabila ada yang belum dipahami. Hal ini bertujuan untuk 

membangun interaksi sosial antar siswa.  

Dalam proses interaksi tersebut siswa akan mengumpulkan informasi, dari 

informasi yang didapat oleh siswa, maka siswa akan mngubah informasi yang 

didapatkan tersebut kedalam model matematika, setelah itu Siswa berdiskusi 

kembai dengan teman sekelompoknya untuk menyusun strategi dalam 
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menyelesaiakan permasalahan yang diberikan, dalam kelompoknya siswa saling 

memberikan pendapat dan bertanya dengan anggota kelompoknya.  

Guru berkeliling mencermati siswa bekerja, dan menemukan berbagai 

kesulitan yang dialami siswa, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dipahami. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan telah habis, guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas, kemudian Siswa 

menerangkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan benar. Guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dan memberi tanggapan. 

Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang maju menjelaskan hasil kerja 

kelompoknya dengan bertepuk tangan. 

 Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti 

siswa. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan 

pemahaman secara serentak terkait materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat 

menemukan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan proses kehidupannya 

sehari-hari.  

3. Pembelajaran pada Pertemuan Ketiga  

Pada pertemuan ketiga, materi yang dipelajari adalah metode eliminasi 

dalam SPLDV. Di awal pembelajaran, siswa diajak untuk mengingat kembali 

bentuk umum SPLDV serta sifat-sifatnya, pada pertemuan ini siswa lebih antusias 

menjawab pertanyaan dari pertemuan sebelumnya.  

Kemudian Guru membagikan LKS untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok, pembagian kelompoknya sama seperti pembagian kelompok pada 

pertemuan sebelumnya. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan Metode eliminasi dalam SPLDV di mana permsalahan tersebut 

terdapat di dalam LKS. Siswa mengamati permasalahan tentang Metode Substitusi 

tersebut. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menalar persoalan yang 

ada pada LKS tersebut dan mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya apabila ada yang belum dipahami. Hal ini bertujuan untuk 

membangun interaksi sosial antar siswa.  
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Dalam proses interaksi tersebut siswa akan mengumpulkan informasi, dari 

informasi yang didapat oleh siswa, maka siswa akan mngubah informasi yang 

didapatkan tersebut kedalam model matematika, setelah itu Siswa berdiskusi 

kembali dengan teman sekelompoknya untuk menyusun strategi dalam 

menyelesaiakan permasalahan yang diberikan, dalam kelompoknya siswa saling 

memberikan pendapat dan bertanya dengan anggota kelompoknya.  

Disini peran guru hanya sebagai fasilitator dimana guru berkeliling 

mencermati siswa bekerja, dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa, 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dipahami. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa menyelesikan permasalahan 

yang diberikan telah habis, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Pada saat diminta dengan sukarela 

kelompok mana yang mau maju tidak serta merta ada kelompok yang berkenan 

memberanikan diri untuk menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan 

kelas, agar waktu mengajar digunakan secara efisien maka guru menggunakan 

inisiatif dengan menunjuk secara acak 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. Saat siswa menerangkan hasil kerjanya, siswa menggunakan bahasa 

yang baik dan benar.  

Kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan. Guru juga mengajak siswa untuk memberi 

tepuk tangan kepada setiap kelompok yang berani maju kedepan untuk menjelaskan 

hasil kerja kelompoknya. Di akhir kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru 

meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran 

yang telah diikuti, namun ketika diminta untuk menyimpulkan masih banyak siswa 

yang kebingungan untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajarinya. Tetapi 

setelah diarahkan oleh guru siswa sedikit-demi sedikit bias menimpulkan materi 

yang dipelajarinya dengan Bahasa dan kata-kata yang dibuat oleh siswa sendiri, hal 

ini dikarenakan agar siswa lebih mudah memahami apa yang telah mereka tulis 

sehingga dapat memunculkan pemahaman secara serentak terkait materi yang 

diajarkan, dengan demikian siswa dapat menemukan keterkaitan antara materi yang 

dipelajari dengan proses kehidupannya sehari-hari.  
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Diakhir pembelajaran pada pertemuan ketiga ini, guru memberi 

pengugasan kepada siswa, dimana penugasan yang diberikan nantinya akan dibawa 

dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Peugasannya adalah mengobservasi harga 

jajanan tradisional khas jawa tengah yang dijual di pasar, kemudian siswa diminta 

untuk membeli 2 jenis jajanan yang berbeda, dimana untuk jumlah kedua jenis 

jajanan tersebut disesuaikan dengan banyak uang yang dipercayakan oleh guru pada 

masingmasing kelompok untuk digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab 

untuk membeli penugasan yang ditugaskan. Kegiatan ini dilakukan siswa di luar 

jam peajaran matematika atau di luar jam sekolah. Untuk menjalankan 

penugasannya siswa dibagi menjadi 6 kelompok masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 orang. Dari keenam kelompok tersebut hanya dua kelompok yang boleh 

dan harus membeli jenis makanan yang sama, missal kelompok 1 dan kelompok 4 

membeli masing masing 2 tahu bakso dan 3 arem-arem serta 4tahu bakso dan 2 

arem-arem. Begitu dengan kelompok selanjutnya.  

4. Pertemuan pada Pertemuan Keempat  

Pada pertemuan keempat, materi yang dipelajari adalah metode 

gabungan/campuran dalam penyelesaian SPLDV. Di awal pembelajaran, guru 

mengajak siswa untuk menginggat kembali bentuk umum SPLDV, sifat-sifat 

SPLDV, Definisi Metode Substitusi dan langkah-langkahnya serta Definisi Metode 

Eliminasi dan lagkah-langkahnya. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya dimana 

penjelasan definisi dari meteri yang diajarkan di jelaskan pada akhir pembelajaran 

dengan mengajak siswa untuk menyimpulkan serangkaian langkah-langkah dari 

materi yang telah diajarkan untuk memunculkan definisi dari materi yang diajarkan. 

Pada pertemuan ini definisi dari materi yang diajarkan yaitu metode gabungan 

/campuran dijelaskan terlebih dahulu, hal ini dikarena pada saat menyelesaikan 

permasalahan yang akan diberikan, siswa diarahkan untuk menggunakan metode 

gabungan/campuran ini untuk menelesaikannya.  

Setelah menginggat kembali materi sebelumnya dan penjelasan definisi 

dari metode substitusi dan metode eliminasi, siswa dipersilahkan duduk 

berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya, dan masing-masing kelompok mengeluarkan jenis jajanan yang telah 
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ditugaskan untuk dibeli pada pertemuan sebelumnya. Setelah mengeluarkan jajanan 

yang telah dibawa, guru meminta siswa untuk membuat soal menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa tidak memberitahu temannya yang berada 

dikelompok lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli oleh kelompoknya. 

Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh masing-masing kelompok akan 

ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk didiskusikan.Untuk lebih jelasnya 

bentuk soal dapat dilihat pada Lampiran 59- 64.  

Kelompok yang telah mendapatkan soal dari kelompok lain, berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan permasalahaan yang telah 

diberikan. Kemudian hasil diskusi tersebut, dapat dikemukakan kepada kelompok 

yang memberi soal untuk mengoreksi jawaban yang dipaparkan apakah hasil 

temuan kelompok yang di berikan soal sesuai dengan harga sebenarnya jajanan per 

satuan yang telah dibeli oleh kelompok pemberi soal.  

Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelompok siswa saling mengoreksi 

hasil pekerjaan dari kelompok yang telah diberikan soal oleh kelompok yang 

memberi soal. Disini peran guru adalah sebagai pengoreksi bentuk soal serta 

jawaban yang telah diberikan serta dikerjakan oleh siswa apakah sudah sesuai 

dengan pemodelan matematika atau belum, jika belum maka guru akan 

mengarahkan siswa untuk memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal yang 

telah dibuat oleh siswa serta jawaban yang telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga 

antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru akan membangun interaksi yang 

positif. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh 

siswa. Sehingga dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan 

pemahaman secara serentak terkait materi yang diajarkan.  

Pada saat siswa membeli penugasannya tidak didokumentasikan 

dikarenakan pada saat membeli penugasan tidak semua anggota kelompok dapat 

ikut serta membeli penugasan yang diberikan, bahkan beberapa siswa meminta 

tolong bantuan orang tuanya untuk membantu mencari penugasan yang diberikan, 

hal ini dikarenakan jam pulang sekolah yang sudah terlalu sore serta jarak masing-

masing rumah siswa yang cukup berjauhan. Dalam proses pembelajaran pada 



72 
 

 
 

pertemuan ini karakter tanggung jawab siswa sangat terlihat dengan jelas, berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya dimana peneliti melihat ada beberapa siswa yang 

tingkat tanggung jawabnya sedikit kurang. Namun pada pertemuan ini hampir 

semua siswa antusias dalam mengkuti pembelajaran serta bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Hal itu dilihat peneliti dari cara siswa bekerja sama 

dalam kelompoknya dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, dari cara 

siswa berusaha dalam mengupayakan membeli penugasan yang diberikan, serta 

bagaimana cara siswa bertanggung jawab menggunakan uang yang telah guru 

berikan untuk membeli penugasan, tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini 

iyalah, setiap kelompok mengembalikan sisa uang yang telah digunakan dengan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka gunakan.  

3.6.2.3   Pembelajaran Kelas Kontrol  

1. Pembelajaran pada Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan pertama, materi yang disampaikan adalah 

definisi/pengertian SPLDV. Di awal pembelajaran, guru mengajak siswa untuk 

menginggat kembali bahwa materi ini pernah siswa peroleh siswa saat kelas VII 

silam. Ketika diajak untuk menginggat kembali sebagian dari siswa dikelas 

mengatakan lupa tentang materi tersebut, namun sebagian kecil lainnya 

mengatakan masih sedikit ingat tetapi tidak begitu jelas, setelah diberi serangkaian 

kata kunci beberapa siswa mulai ingat kembali dan memberanikan diri untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun dengan keragu-raguan dan ada 

yang jawabannya belum terlalu tepat tetapi sudah mendekati makna yang 

sebenarnya.  

Guru mengelompokkan siswa masing-masing kelompok terdiri dari 2 

anggota. Kemudian guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. Setelah itu 

memberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV di mana 

permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS. Siswa mengamati permasalahan 

tentang SPLDV, kemudian Siswa diberi kesempatan untuk menalar persoalan yang 

ada pada LKS. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan mengumpulkan informasi 

Guru memandu siswa dalam mengerjakan LKS dengan menjelaskan langkah-

langkah pengisisan LKS melalui kegiatan tanya jawab. Disini siswa tidak hanya 
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mendengarkan penjelasan guru melainkan juga mencatat hal-hal penting yang 

disampaikan mengenai materi pembelajaran Siswa dalam kelompok saling 

memberikan pendapat dan bertanya dengan anggota kelompoknya Setelah waktu 

yang ditentukan untuk siswa menyelesikan permasalahan yang diberikan telah 

habis, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas.  

Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan benar. 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang maju 

menjelaskan hasil kerja kelompoknya dengan bertepuk tangan. Dari kegiatan yang 

telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang 

diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti siswa.  

Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat mengaplikasikan 

terkait materi yang diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-hari.  

2. Pembelajaran pada Pertemuan Kedua 

 Pada pertemuan kedua, materi yang dipelajari adalah metode substitusi 

dalam SPLDV. Di awal pembelajaran, siswa diajak untuk mengingat kembali 

bentuk umum SPLDV serta sifat-sifatnya, pada pertemuan ini siswa lebih antusias 

menjawab pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian Guru membagikan 

LKS untuk dikerjakan siswa secara berkelompok, pembagian kelompoknya sama 

seperti pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan Metode Substitusi dalam SPLDV 

di mana permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

Siswa mengamati permasalahan tentang SPLDV, kemudian Siswa diberi 

kesempatan untuk menalar persoalan yang ada pada LKS. Dengan pertanyaan 

tersebut siswa akan mengumpulkan informasi Guru memandu siswa dalam 

mengerjakan LKS dengan menjelaskan langkah-langkah pengisisan LKS melalui 

kegiatan tanya jawab. Disini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru 

melainkan juga mencatat halhal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan bertanya 

dengan anggota kelompoknya Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 
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menyelesikan permasalahan yang diberikan telah habis, guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. 

 Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan benar. 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang maju 

menjelaskan hasil kerja kelompoknya dengan bertepuk tangan. Dari kegiatan yang 

telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang 

diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti siswa. 

 Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat mengaplikasikan 

terkait materi yang diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-hari.  

3. Pembelajaran pada Pertemuan ketiga  

Pada pertemuan ketiga, materi yang dipelajari adalah metode eliminasi 

dalam SPLDV. Di awal pembelajaran, siswa diajak untuk mengingat kembali 

bentuk umum SPLDV serta sifat-sifatnya, pada pertemuan ini siswa lebih antusias 

menjawab pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian Guru membagikan 

LKS untuk dikerjakan siswa secara berkelompok, pembagian kelompoknya sama 

seperti pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan Metode eliminasi dalam SPLDV 

di mana permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

Siswa mengamati permasalahan tentang SPLDV, kemudian Siswa diberi 

kesempatan untuk menalar persoalan yang ada pada LKS. Dengan pertanyaan 

tersebut siswa akan mengumpulkan informasi Guru memandu siswa dalam 

mengerjakan LKS dengan menjelaskan langkah-langkah pengisisan LKS melalui 

kegiatan tanya jawab. Disini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru 

melainkan juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan bertanya 

dengan anggota kelompoknya Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan telah habis, guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas.  

Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan benar. 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dan 
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memberi tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang maju 

menjelaskan hasil kerja kelompoknya dengan bertepuk tangan.  

Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti 

siswa. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat mengaplikasikan terkait 

materi yang diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-hari.  

4. Pembelajaran pada Pertemuan Keempat  

Pada pertemuan keempat, materi yang dipelajari adalah metode 

gabungan/campuran dalam penyelesaian SPLDV. Di awal pembelajaran, guru 

mengajak siswa untuk menginggat kembali bentuk umum SPLDV, sifat-sifat 

SPLDV, Definisi Metode Substitusi dan langkah-langkahnya serta Definisi Metode 

Eliminasi dan lagkah-langkahnya. Kemudian Guru membagikan LKS untuk 

dikerjakan siswa secara berkelompok, pembagian kelompoknya sama seperti 

pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan Metode eliminasi dalam SPLDV 

di mana permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

Siswa mengamati permasalahan tentang SPLDV, kemudian Siswa diberi 

kesempatan untuk menalar persoalan yang ada pada LKS. Dengan pertanyaan 

tersebut siswa akan mengumpulkan informasi Guru memandu siswa dalam 

mengerjakan LKS dengan menjelaskan langkah-langkah pengisisan LKS melalui 

kegiatan tanya jawab. Disini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru 

melainkan juga mencatat halhal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan bertanya 

dengan anggota kelompoknya Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan telah habis, guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas.  

Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan benar. 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang maju 

menjelaskan hasil kerja kelompoknya dengan bertepuk tangan.  
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Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti 

siswa. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat mengaplikasikan terkait 

materi yang diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-hari.  

Sebelum melaksanakan tes kemampuan literasi matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan uji coba soal dengan materi 

SPLDV, penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi, penyelesaian 

SPLDV menggunakan metode eliminasi dan penyelesaian SPLDV menggunakan 

metode gabungan/campuran. Pengujian soal dilaksanakan pada tanggal 6 

November 2019 selama 2 jam pelajaran atau 2 x 40 menit di kelas VIII C yang 

terdiri dari 31 siswa. Setelah didapat hasil tes uji coba, peneliti menganalisis hasil 

uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda soal. Selanjutnya, dilaksanakan tes kemampuan literasi matematis yaitu 

pada tanggal 19 November 2019 di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksana 

tes kemampuan literasi matematis diawasi lansung oleh peneliti. Hasil tes siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol cukup memuaskan, walaupun terdapat 

beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Beberapa foto pelaksanaan 

peneliti dapat dilihat pada Lampiran 71. 

3.6.2.4   Kegiatan Wawancara  

Setelah melaksanakan tes kemampuan literasi matematis, peneliti 

melaksanakan wawancara pada tanggal 22 November 2019. Wawancara dilakukan 

pada 6 subjek yang terpilih dari hasil penggolongan angket tanggung jawab siswa 

di kelas Eksperimen. Selanjutnya hasil tes kemampuan literasi matematis dan 

wawancara subjek penelitian akan dianalisis.  

3.6.3      Tahap Analisis Data  

Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan 

metodemetode yang telah ditentukan. Pada analisis data kualitatif digunakan data 

tes kemampuan literasi matematis kedua kelas sampel untuk mengetahui 

pembelajaran matematika menggunakan model Realistics Mathematics Education 

bernuansa Etnomatematika efektif terhadap kemampuan literasi matemis siswa. 
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Sedangkan, untuk analisis data kualitatif digunakan data tes kemampuan literasi 

matematis dan wawancara subjek penelitian.  

3.6.4      Tahap Penyusunan Laporan  

Pada tahap ini peneliti menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian 

yang diperoleh dengan mendapat bimbingan dan saran dari dosen pendamping yaitu 

Dr. Scolastika Mariani, M.Si.  

3.6.5       Tahap Evaluasi 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil 

penelitian yang dilakukan telah sesuai atau tidak. Kemudian ditarik kesimpulan dari 

penelitian ini serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Langkah-

langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 
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3.7         Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2016: 375). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, 

antara lain sebagai berikut.  

3.7.1      Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010;274). Dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa yang termasuk 

dalam populasi dan akan menjadi sampel penelitian, data nilai ulangan tengah 

semester ganjil mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2019/2020, dan 

video/foto pelaksanaan pembelajaran di kelas selama penelitian berlansung serta 

data – data lain yang dibutuhkan untuk penelitian.  

3.7.2      Metode Tes  

Metode tes adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil yang diakibatkan dari suatu perlakuan. Menurut Arikunto (2013: 

67), tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling tepat 

untuk mendapatkan data/skor yang merepresenasikan kemampuan literasi 

matematis siswa yang kelasnya terpilih menjadi sampel yang akan diteliti pada 

penelitian ini.  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pemberian posttest 

kemampuan literasi siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tes pada 

penelitian ini bersifat subjektif yang merupakan tes tertulis berbentuk soal uraian. 

Sebelum tes diberikan, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba untuk 

mengetahui tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pada setiap butir soal tes. Daftar 

nama kelas uji coba dapat dilihat pada Lampiran 3, Tes dilaksanakan setelah siswa 

mempelajari materi SPLDV dimana kelompok eksperimen memperoleh 
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pembelajaran RME bernuansa etnomatematika dan kelompok kontrol memperoleh 

pembelajaran ekspositori. 

3.7.3      Metode Angket  

Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199). Angket ini diberikan pada 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran RME dengan 

maksud untuk mengetahui tingkat Tanggung jawab siswa, yaitu siswa dengan 

Tanggung jawab berkategori tinggi, siswa dengan Tanggung jawab berkategori 

sedang, dan siswa dengan Tanggung jawab berkategori rendah. Hasil angket 

dianalisis secara deskriptif dengan menyertakan tabel frekuensi jawaban siswa 

kemudian ditarik kesimpulan.  

3.7.4      Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2016: 317). Wawancara merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan data kualitatif. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek 

penelitian. Menurut Creswell (2015: 429), wawancara dalam penelitian kualitatif 

terjadi ketika peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terbuka (open-ended 

questions) umum kepada seorang partisipan atau lebih dan mencatat jawaban 

mereka. 

Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2016: 322) mengemukakan bahwa 

terdapat tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan. 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

4. Melangsungkan alur wawancara. 

5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 
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7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

Oleh karena itu, tipe wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tipe wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang 

bebas diamana peneliti tidak menggunakan pedeoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk prngumpulan datanya, topik yang 

digunakan berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugoyono, 

2016: 387). Wawancara dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar yang 

bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang kemampuan literasi matematis siswa 

ditinjau dari Rasa Tanggung jawab Siswa setelah menerima pembelejaran model 

RME bernuansa etnomatematik. 

3.8        Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2010: 203). Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 148), instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian berupa tes dan non tes.  

3.8.1      Instrumen Tes 

3.8.1.1   Instrumen Tes Kemampuan Literasi Matematis Siswa  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). 

Instrumen tes kemampuan literasi matematis pada penelitian ini berupa soalsoal 

uraian yang bersesuaian dengan indikator literasi matematis. Instrumen ini 

digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. 

3.8.1.2   Penyusunan Perangkat Tes 

Penulisan butir soal yang akan digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut. 
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(1) Membatasi materi penelitian, dalam penelitian ini materi yang digunakan 

adalah materi SPLDV yang meliputi metode substitusi, metode eliminasi dan 

metode gabungan. 

(2) Menentukan bentuk soal tes yaitu uraian 

(3) Menentukan jumlah butir soal dan durasi waktu mengerjakan soal 

(4) Menyusun kisi-kisi soal tes uji coba 

(5) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal 

(6) Menyusun butir soal tes uji coba dan lembar jawab siswa 

(7) Membuat kuncijawaban dan pedoman pensekoran siswa 

(8) Mengujicobakan soal pada kelas uji coba yang telah ditentukan  

(9) Menganalisis hasil uji coba meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya pembeda masing-masing butir soal 

(10) Mengadakan revisi terhadap butir-butir soal yang kurang baik berdasarkan 

hasil analisis 

(11) Melakukan tes akhir pada kelas eksperimen 

3.8.1.3     Validitas Tes Kemampuan Literasi Matematis 

 Arikunto (2013: 80) menyatakan bahwa, sebuah tes dikatakan valid 

apabila tes tersebut mengukur apa yang diukur. Validitas dalam penelitian ini 

meliputi validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris. Validitas isi 

berkaitan dengan mampu tidaknya tes ini mengukur ketercapaian tujan yang telah 

dirumuskan. Sedangkan validitas konstruk berkaitan dengan kemampuan masing-

masing butir soal untuk membangun tujuan tes. Tujuan tes dapat tercapai jika setiap 

butir tes mampu mengukur indikator yang berkaitan. Untuk mengetahui validitas 

ini dan validitas konstruk kemudian dilakukan pengecekan oleh pakar dalam hal ini 

adalah dosen pembeimbing. Sementara validitas empiris dilakukan melalui hasil tes 

uji coba. 

3.8.2      Instrumen Non Tes 

3.8.2.1  Lembar Pengamatan Aktivitas Guru  

Instrumen lembar pengamatan aktivitas guru ini digunakan untuk 

mengetahui langkah-langkah pembelajaran dan aktivitas yang dilaksanakan oleh 
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guru selama proses pembelajaran berlansung. Instrumen tersebut menjadi refleksi 

dari proses pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen agar pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Lembar 

pengamatan aktivitas guru ini diisi oleh sorang observer pada setiap pertemuan. Jadi 

pada setiap pertemuan aktivitas guru pada saat mengajar dikelas diamati dan dinilai 

oleh observer. Pada lembar aktivitas memiliki rentang skor 0 sampai 4. Lembar 

pengamatan aktivitas guru dapat dilihat pada Lampiran 23. Untuk menentukan 

kriteria aktivitas guru dihitung menggunakan rumus (3.1). Presentase penilaian  

(𝑝) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100%. 

Berikut perhitungan presentase kriteria aktivitas guru pada setiap 

pertemuan. 

Pertemuan Presentase Keterangan  

1 96,87% Sangat Baik  

2 75% Baik  

3 85,93% Sangat Baik  

4 95,31% Sangat Baik  

 

3.8.3      Instrumen Angket  

Instrumen angket dalam penelitian ini yaitu angket tanggung jawab siswa. 

Instrumen angket yang disusun dalam penelitian ini meliputi kisi-kisi, butir angket 

pernyataan dan pedoman penskoran dapat dilihat pada Lampiran 41. Kisi-kisi dan 

angket yang disusun dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan kemudian 

divalidasi oleh guru bimbingan konseling SMP Negeri 40 Semarang yang dapat 

dilihat pada Lampiran 42. Validasi angket tanggung jawab siswa diarahkan pada 

kesesuaian bahasa dan isi dari pernyataan agar layak digunakan. Kemudian peneliti 

memperbaiki angket tanggung jawab siswa sesuai dengan arahan dari konselor 

tersebut. Instrumen dikatakan valid jika validator menyatakan bahwa instrumen 

angket tanggung jawab siswa tersebut valid.  

Setelah instrumen dinyatakan valid oleh ahli psikolog, selanjutnya peneliti akan 

melakukan uji coba angket Tanggung jawab siswa pada kelas uji coba untuk 



85 
 

 
 

dianalisis per butirnya sebelum diberikan pada kelas eksperimen. Angket tanggung 

jawab siswa dapat dilihat pada 47 

3.8.4      Instrumen Pedoman Wawancara  

Instrument pedoman wawancara ini disusun berdasarkan indicator 

kemampuan literasi matematis. Instrumen pedoman wawancara berisi 

pertanyaanpertanyaan terkait jawaban siswa pada tes kemampuan literasi 

matematis. Instrumen pedoman wawancara divalidasi oleh dosen pembimbing yang 

dapat dilihat pada Lampiran 53. Validasi instrumen wawancara diarahkan pada 

kejelasan butir pertanyaan dan apakah pertanyaan sudah mengarah pada tujuan atau 

belum. Pedoman wawancara ini bersifat tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur 

adalah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

menggumpulkan datanya, pedoman wawancara yag digunakan berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016: 320). Tujuan 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  

3.9          Analisis Instrumen  

Sebelum instrument penelitian digunakan instrument harus dianalisis 

terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instrument benar – benar dapat digunakan 

untuk mengukur. Instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal 

uraian. Instrument yang telah disusun, diujicobakan terlebih dahulu pada kelas uji 

coba untuk mengetahui butir soal yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. Sedangkan untuk instrument non tes hanya 

dilakukan validitas isi dan konstruk.  

3.9.1     Validitas  

Sebelum digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematis siswa, 

terlabih dahulu dilakukan validitas isi terhadap instrumen tes kemampuan literasi 

matematis oleh dosen pembimbing dan guru. Validitas isi dilakukan untuk 

memeriksa kesesuaian isi instrumen tes dengan indikator kemampuan literasi 

matematis dan kesesuaian ejaan serta struktur kalimat yang digunakan. Kemudian 

untuk mengetahui validitas butir soal tes kemampuan literasi matematis dilakukan 

uji coba soal dan perhitungan validitas dengan menggunakan rumus yang 
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dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product moment, 

yang dapat dilihat pada rumus (3.2). 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi tiap butir  

𝑁   : banyaknya subjek uji coba  

∑ 𝑋: jumlah skor butir soal  

∑ 𝑌 : jumlah skor total  

∑ 𝑋𝑌: jumlah perkalian skor butir dan skor total  

∑ 𝑋2: jumlah kuadrat skor butir soal  

∑ 𝑌2: jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan  dikonsultasikan pada table harga kritis r product 

moment, dengan taraf signifikansi 5%. Jika  maka item tersebut valid 

(Arikunto, 2009: 75), dan sebaliknya bila  maka butir soal tidak valid. 

Menurut Arikunto (2009: 75) interpretasi mengenai besarnya koefisien 

korelasi adalah sebagai berikut: 

(1) 0,80 <  ≤ 1,00, butir soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi 

(2) 0,60 <  ≤ 0,80, butir soal dikatakan mempunyai validitas tinggi 

(3) 0,40 <  ≤ 0,60, butir soal dikatakan mempunyai validitas cukup 

(4) 0,20 <  ≤ 0,40, butir soal dikatakan mempunyai validitas rendah  

(5) 0,00 ≤ ≤ 0,20, butir soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah. 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan pada table kritis 𝑟  product moment, 

dengan taraf signifikan 5% dan 𝑁 = 31 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,355. Pada analisis tes 

uji coba dari 6 soal uraian diperoleh 6 soal valid, karena 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk masing-

masing butir soal. Perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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3.9.2       Reliabilitas  

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Reliabilitas berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap seberapa besar suatu tes dapat memberikan hasil yang tetap 

(Arikunto, 2013: 120). Suatu tes dikatakan reliabel apabila dapat memberikan hasil 

yang relatif sama jika diujikan berulang kali pada subjek yang sama pada waktu 

yang berbeda.   

   Menurut Arikunto (2013: 122-125), reliabilitas soal uraian ditentukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk 

mengujii reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1, misalnya angket atau 

soal bentuk uraian. Rumus reliabilitas dapat dilihat pada rumus (3.2) dan (3.3). 

 

 

 Dengan rumus varians (𝜎2) sebagai berikut.  

 

 

Keterangan : 

  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛    : banyaknya butir soal 

𝑁    : jumlah siswa 

X    : skor tiap butir soal 

     : nomor  butir soal 

    : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

      : varians total 

         Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟11 dikonsultasikan dengan tabel 

r product moment, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tes yang diujicobakan 𝑟11 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎1
2

𝜎𝑡2
] 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁
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reliabel (Arikunto, 2009: 112). Kemudian hasil perhitungan  dicocokan dengan 

kriteria reliabilitas tes (Jihad & Abdul, 2010: 181). Interpretasi harga koefisien 

reliabilitas menurut Arikunto (2013: 89) dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Reliablitas 

Reliabilitas Kategori 

 Sangat tinggi 

 Tinggi 

 Cukup 

 Rendah 

 Sangat rendah 

Berdasarkan analisis reliabilitas soal tes uji coba diperoleh 𝑟11 = 0,802. 

Dari tabel 𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355 untuk 𝛼 = 5% dan 𝑁 = 31. 

Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka soal yang diujikan reliabel. Dari kriteria reliabilitas pada 

Tabel, maka disimpulkan bahwa reliabilitas soal tinggi. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 14. 

3.9.3      Daya Pembeda Soal 

Menurut Arikunto (2013: 226), daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dan  siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah). Oleh karena itu daya 

pembeda digunakan untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

dan yang memiliki kemampuan rendah. Menurut Arifin (2017: 133), langkah-

langkah menguji daya pembeda adalah sebagai berikut. 

(1) Menghitung jumlah skor total tiap siswa 

(2) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai skor terkecil. 

(3) Menempatkan kelompok atas dan kelompok bawah yaitu masing-masing 

50% dari jumlah siswa 

(4) Menghitung rata-rata skor tiap butir soal untuk masing-masing kelompok 

(kelompok atas dan kelompok bawah) 
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(5) Menghitung daya pembeda dengan rumus. 

 

 

 

Keterangan: 

DP : Daya pembeda 

 : Rata-rata kelompok atas 

 : Rata-rata kelompok bawah 

 Skorsmaks  : skor maksimum 

(6) Membandingkan daya pembeda dengan kriteria sebagai berikut. 

Hasil perhitungan daya pembeda pada tiap butir soal dibandingkan dengan kriteria 

daya pembeda yang disajikan pada tabel 3.5 berikut. 

     Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda  Kriteria 

0,4 ≤ 𝐷𝑃 < 1      Sangat Baik 

0,3 ≤ 𝐷𝑃 < 0,4                         Baik 

0,2 ≤ 𝐷𝑃 < 0,3      Cukup, soal perlu diperbaiki 

0 ≤ 𝐷𝑃 < 0,2   Kurang baik, soal harus dibuang 

Berdasarkan analisis hasil uji coba untuk daya pembeda diperoleh hasil 

dari 6 butir soal, diperoleh satu soal dengan klasifikasi cukup yaitu butir soal nomor 

1, empat soal dengan kategori baik yaitu butir soal nomor 3,4,5,6 dan satu soal 

dengan kategori sangat baik yaitu butir soal nomor 2. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 16. 

3.9.4      Tingkat Kesukaran  

Suatu tes tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sukar. Oleh 

karena itu tingkat kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

mudah atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Karena soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2009: 207). 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠
 (3.4) 
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Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran yaitu antara 0,00 

sampai dengan 1,00 (Arikunto, 2013: 223). Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan 

bahwa soalnya terlalu mudah. Menurut Arifin (2017: 135), rumus yang digunakan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

 : taraf kesukaran 

   : banyaknya siswa yang mengikuti tes 

 Adapun klarifikasi tingkat kesukaran soal menurut Arikunto (2013: 225) 

sebagai berikut. 

(1) , soal termasuk kriteria sukar 

(2) , soal termasuk kriteria sedang 

(3) , soal termasuk kriteria mudah 

Suatu soal dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sukar atau terlalu 

mudah. Soal dikatakan terlalu mudah bila semua siswa dapat mengerjakan dengan 

benar. Sementara itu, soal dikatakan terlalu sukar bila semua siswa tidak dapat 

mengerjakan soal dengan benar.  

Berdasarkan analisis uji coba diperoleh satu soal dengan kategori mudah, 

4 soal dengan kategori sedang dan 1 soal dengan kategori sukar. Perhitungan 

selengkapnya ada pada Lampiran 15. 

3.9.5      Rangkuman Hasil Uji Coba Kemampuan Literasi Matematis  

Berdasarkan analisis hasil uji coba kemampuan literasi matematis dapat 

dirangkum sebagai berikut.  

𝑇𝐾 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 (3.5) 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑁
 (3.6) 
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Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Coba  

Analisis Soal 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

𝑟𝑥𝑦 0,455 0,687 0,778 0,802 0,739 0,485 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,355 

Kriteria  Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Daya Pembeda 0,205 0,402 0,360 0,347 0,254 0,332 

Kriteria  
Cukup 

Sangat 

Baik 
Baik Baik Baik Baik 

Tingkat Kesukaran 0,720 0,634 0,616 0,535 0,298 0,430 

Kriteria  Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang 

Reliabilitas  0,802 

Kriteria  Sangat Tinggi 

Keterangan  Reliabel 

3.9.6      Analisis Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran   

Untuk mengetahui kriteria keterlaksanaan model pembelajaran dilakukan 

melalui pengamatan lansung menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru. 

Skala penilaian yang digunakan sebagi berikut.  

Skor 1 : Kurang Baik                           Skor  3 : Baik  

Skor 2 : Cukup Baik                            Skor 4 : Sangat Baik 

 Rumus (3.8) untuk mencari presentase penilaian keterampilan guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Presentase penilaian (𝑝) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100% 

Kriteria presentase : 

1. Kurang baik :  0% ≤ 𝑝 < 25% 

2. Cukup baik   : 0% ≤ 𝑝 < 25% 

3. Baik              : 0% ≤ 𝑝 < 25% 

4. Sangat baik   : 0% ≤ 𝑝 < 25% 
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3.9.7      Analisis Data Angket Tanggung Jawab Siswa 

Setelah diperoleh data mengenai Tanggung jawab matematis siswa, 

peneliti perlu melakukan analisis deskriptif dengan membuat tabel distribusi 

frekuensi untuk menggambarkan frekuensi masing-masing variabel dan 

mengkategorikan variabel ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Skala yang 

digunakan dalam pembuatan instrumen Tanggung jawab Siswa menggunakan skala 

Likert dengan empat pilihan jawaban dalam setiap item yaitu SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai).  

         Penyekoran yang dilakukan pada instrumen ini dilakukan secara langsung 

pada item yang tergolong ke dalam item favorable, maka skor yang diberikan pada 

kategori SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS = 1. Sedangkan untuk item yang tergolong 

ke dalam item unfavorable, maka skor yang diberikan pada kategori SS = 1, S = 2, 

TS = 3, dan STS = 4. 

Menggolongkan siswa ke dalam kategori Tanggung jawab dilihat melalui 

analisis data angket Tanggung jawab dilakukan berdasarkan jawaban siswa dengan 

penarikan kesimpulan Tanggungjawab menurut Azwar (2014: 149) dapat dilihat 

pada Tabel 3.7 berikut. 

 Tabel 3.7 Tabel Klasifikasi tanggung jawab siswa 

Kategori Interval 

Rendah  

Sedang  

Tinggi  

Keterangan: 

  : jumlah skor yang diperoleh siswa 

  : standar deviasi 

  : mean/rerata 

3.10     Metode Analisis Data  

3.10.1     Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui apakah melalui 

penerapan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika dapat 
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meningkatkan aspek kemampuan literasi matematis siswa pada materi system 

persamaan linear dua variabel. Sehingga dalam penelitian ini, setelah semua 

perlakuan berakhir, diperoleh data hasil posttest kemampuan literasi matematis 

siswa kelas eksperimen, yang selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis 

berdasarkan hipotesis penelitan yang diajukan.  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan analisis data 

telebih dahulu. Analisis data yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, barulah kemudian melakukan uji hipotesis terhadap hipotesis 

penelitian yang diajukan. 

3.10.1.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui statistik hitung yang 

digunakan untuk mengolah data. Selain itu uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk uji normalitas adalah hasil 

posttest siswa pada kelas penelitian. Sehingga uji normalitas yang dilakukan adalah 

untuk mengetahui apakah data hasil posttest kemampuan literasi matematis pada 

kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal 

maka rumus yang digunakan pada uji hipotesis termasuk dalam statistik parametris. 

Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka perhitungan yang digunakan 

adalah statistik non parametris. 

Untuk mengetahui apakah data hasil posttest kemampuan literasi 

matematis siswa pada kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak, maka perlu 

dibuat suatu dugaaan, asumsi-asumsi, atau perumusan hipotesis. Adapun 

hipotesisnya sebagai berikut. 

 : data hasil posttest kemampuan literasi matematis siswa kelas 

eksperimen  berdistribusi normal. 

 : data hasil posttest kemampuan literasi matematis siswa kelas 

eksperimen  tidak berdistribusi normal.  

Kriteria pengujiannya  diterima jika nilai  Dengan demikian, 

asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima (Sukestiyarno, 2016: 124).       
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Statistik hitung yang dilakukan untuk menguji normalitas menggunakan 

bantuan aplikasi statistik yaitu program SPSS 20.0. Menurut Yamin (2009: 243), 

langkah-langkah pengujian normalitas berbantuan SPSS 20.0 menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan derajat kepercayaan 5%, adalah sebagai berikut.  

(1) Masukkan data pada program SPSS 20.0 yang disusun dalam satu  kolom.    

(2) Klik menu Analyze, pilih Nonparametrics Tests, klik 1-Sample K-S.   

(3) Pindahkan data yang akan diuji ke kotak Test Variable List.   

(4)  Klik OK 

(5)  Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima   jika nilai 

 artinya data berasal dari populasi 

berdistribusi normal.      

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa data yang berdistribusi 

normal diperoleh dari pengujian normalitas melalui SPSS 20.0 menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Sehingga data berdistribusi normal merupakan syarat 

utama untuk langkah pengujian selanjutnya. 

3.5.1.1 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas baru bisa dilakukan setelah data berdistribusi normal. 

Karena data berdistribusi normal menjadi syarat dalam pengujian homogenitas 

untuk mengetahui apakah kelompok sampel memiliki varians yang sama atau tidak. 

Jika kelompok sampel memiliki varians yang sama maka kelompok sampel  

tersebut homogen. Pada penelitian ini, hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

(varians kedua kelompok sama) 

(varians kedua kelompok tidak sama) 

Keterangan: 

 : varians kelompok eksperimen 

 : varians kelompok kontrol 

Dengan kriteria terima  jika nilai  dan jika sebaliknya  

ditolak (Sukestiyarno, 2016: 124). 
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Pada penelitian ini, uji homogenitas dihitung menggunakan SPSS 20.0 

dengan uji Levene. Adapun Menurut Priyatno (2010: 79-80), langkah-langkah uji 

homogenitas menggunakan uji Levene dengan bantuan SPPS 16.0 adalah sebagai 

berikut.  

(1) Masukkan data pada program SPSS 20.0 yang disusun dalam satu kolom.   

(2) Buat pengkodean kelas dikolom selanjutnya. 

(3) Klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik One-Way ANOVA.   

(4) Pindahkan variabel data ke kotak Dependent List dan variabel kode ke 

kotak faktor.  

(5) Klik menu Options, aktifkan Homogenity of Variances Test, klik Continue.   

(6) Klik OK. 

(7) Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima  jika nilai 

 artinya data memiliki varians 

homogen.  

3.10.1.3  Hipotesis 1  

Uji hipotesis 1 menggunakan uji proporsi dan uji rata-rata. Hipotesis 1 

dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi matematika siswa dengan 

menggunakan model RME bernuansa etnomatematika dapat mencapai KKM dan 

ketuntasan klasikal. Hal ini artinya bahwa kemampuan literasi matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika dapat 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM), dimana nilai kemampuan literasi 

matematis ≥ 70 secara individual dan selanjutnya secara klasikal yaitu sebesar ≥ 

75% dari jumlah siswa yang memenuhi KKM. 

1. Uji Ketuntasan Klasikal  

Uji ketuntasan klasikal dilakukan dengan uji proporsi satu pihak yaitu 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.  

𝐻0: 𝜋 ≥ 0,75 artinya, presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada 

aspek kemampuan litaerasi matematika pada model pembelajaran 

Realistics Mathematics Education bernuansa Etnomatematika lebih 

dari atau sama dengan 75%.  
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𝐻1: 𝜋 < 0,75 artinya, presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada 

aspek kemampuan litaerasi matematika pada model pembelajaran 

Realistics Mathematics Education bernuansa Etnomatematika kurang 

dari 75%.  

Untuk menguji ketuntasan klasikal ini dapat menggunakan statistik z (Sudjana, 

2002:233), dengan rumus (3.9) sebagai berikut. 

 

𝒛𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =

𝒙
𝒏

− 𝝅𝟎

√𝝅𝟎(𝟏 − 𝝅𝟎)
𝒏

 

Keterangan :  

𝒛𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 : nilai statistik hasil perhitungan 

 𝑥          : banyaknya siswa yang tuntas  

𝑛           : jumlah siswa di kelas eksperimen 

 𝝅𝟎        : nilai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan  

Kriteria pengujian yang berlaku adalah tolak 𝑯𝟎 jika 𝒛𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 ≤ −𝒛(𝟎,𝟓−𝜶) dimana 

𝒛(𝟎,𝟓−𝜶)  diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼) dengan 𝛼 

= 5% (Sudjana, 2005: 235). 

2. Uji Rata-rata  

Uji rata-rata satu pihak, yaitu pihak kanan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan literasi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

RME bernuansa Etnomatematika dapat mencapai KKM. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut.  

𝑯𝟎: 𝜇 ≤ 69,5. Artinya, rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematis dengan 

model pembelajaran RME bernuansa Etnomatematika tidak mencapai 

KKM;  

𝑯𝟏: 𝜇 > 69,5. Artinya, rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematis dengan 

model pembelajaran RME bernuansa Etnomatematika mencapai 

KKM;  

Uji ketercapaian KKM dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0 

dengan uji One-Sampel Test. Terima 𝑯𝟎  jika nilai sig > 5% dan jika sebaliknya 

𝑯𝟎 ditolak. 
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3.10.1.4   Uji Hipotesis 2 

 Uji hipotesis 2 menggunakan uji perbedaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua proporsi. Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model pembelajaran RME 

bernuansa Etnomatematika lebih baik daripada kemampuan literasi matematis 

siswa yang menggunaka pembelajaran ekspositori.  

𝐻0 ∶ 𝜇1 = 𝜇2. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua kelas  

𝐻1 ∶ 𝜇1 ≠ 𝜇2. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua kelas  

Keterangan : 

 𝜇1 : rata-rata kelas eksperimen 

 𝜇2 : rata-rata kelas kontrol  

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan bantuan program SPSS 20.0 dengan uji 

Independen Samples Test. Tolak 𝐻0 jika nilai sig < 5% dan jika sebaliknya 𝐻0 

diterima. Kemudian pada tahap selanjutnya akan dilakukan uji lanjut dengan 

hipotesis sebagai berikut.  

𝐻0 ∶ 𝜇1 < 𝜇2.  

𝐻1 ∶ 𝜇1 ≥ 𝜇2  

Tolak 𝐻0 jika nilai 2 × sig < 5% dan jika sebaliknya 𝐻0 diterima.  

3.10.1.5   Hipotesis 3 (Uji Pengaruh Karakter Tanggung Jawab Siswa 

Terhadap Kemampuan Literasi Matematis Siswa)  

Uji pengaruh ini digunakan untuk mengetahui pengaruh karakter tanggung 

jawab siswa (𝑋) sebagai variabel bebas terhadap kemampuan literasi (𝑌) sebagai 

variable terikat. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan 

persamaan sebagai berikut.  

�̂� =  𝛼 + 𝛽𝑋 

 

Keterangan : 

�̂� ∶  Kemampuan literasi matematika siswa (nilai post-test ) 

𝛼 ∶  Konstanta 

𝛽 ∶  Koefisien 

𝑋 ∶  Skor karakter tanggung jawab siswa  
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Selanjutnya untuk melakukan pengujian dirumuskan hipotesis berikut.  

 𝐻0: 𝛽 = 0       (tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y) 

𝐻0: 𝛽 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y) 

Analisis uji regresi linear sederhana pada penelitian ini menggunakan SPSS 25.0 

Kriteria pengujiannya yaitu tolak 𝐻0 jika nilai signifikansi < 5%. Selanjutnya untuk 

mengetahui besarnya konstribusi variabel X terhadap Y dapat dilihat dari 

𝑅2 (𝑅 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒) pada output Model summary. Sementara persamaan regresinya 

dapat diketahui dari output tabel Coefficients (Sukestiyarno, 2015).  

3.10.2   Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti akan memeriksa keabsahan 

data yang telah didapatkan. Menurut Moleong (2013: 320) keabsahan data adalah 

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

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

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan 

dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk dapat menentukan keabsahan 

temuan ada beberapa teknik pemeriksaan yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) 

ketekunan/keajegan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) 

kecukupan referensi, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota, 

(Moleong, 2013: 327). 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini melalui teknik triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2016: 330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Sehingga dalam penelitian ini, teknik triangulasi akan 

dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik triangulasi akan dilakukan 

dengan membandingkan data hasil posttest kemampuan literasi matematis siswa 

dengan data hasil angket serta wawancara pada subjek penelitian berdasarkan 

penggolongan tingkat Tanggung jawab siswa.  
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3.10.3    Analisis Data Kualitatif  

Menurut Sugiyono (2016: 335) mengemukakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bentuk unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Namun dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama 

pengumpulan data (Sugiyono, 2010: 336).  

Oleh karena itu teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif ini adalah analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan 

model Miles dan Huberman. Berikut adalah penjelasannya. 

3.10.3.1  Analisis Sebelum di Lapangan  

Analisis sebelum di lapangan dilakukan dengan cara observasi awal 

kegiatan pembelajaran dan wawancara dengan guru matematika di sekolah tujuan 

penelitian. Data – data ini digunakan untuk menentukan fokus penelitian tentang 

literasi matematika siswa. 

3.10.3.2  Analisis Sebelum di Lapangan Model Miles and Huberman 

Miles and Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016: 404). Aktivitas dalam 

analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan ketika peneliti di lapangan 

adalah sebagai berikut.  

(1) Data Reduction  (Reduksi Data)  

             Kebanyakan, data yang diperoleh dari lapangan berjumlah cukup banyak. 

Banyaknya jumlah data menuntut kita agar selalu mencatat secara rinci dan teliti.  

Oleh karena itu peneliti perlu melakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2010: 
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339), reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.  

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selain itu 

peneliti juga harus selalu rajin menyortir data-data yang sekiranya tidak penting 

atau sudah tidak dibutuhkan lagi untuk dieliminasikan atau disingkirkan supaya 

tidak tercampur dengan yang masih digunakan. Dalam  mereduksi data peneliti 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah pada 

temuan. Oleh karena itu sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi 

data.   

(2) Data Display (Penyajian Data) 

           Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

atau menampilkan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal 

ini Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2010: 341) 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks dan bersifat naratif. Oleh karena itu setelah 

direduksi, data kualitatif berupa hasil wawancara, hasil posttest kemampuan literasi  

matematis serta hasil lembar angket Tanggung jawab siswa didapatkan peneliti 

yang kemudian nantinya akan disajikan secara naratif dalam bentuk tabel dan urian. 

(3) Conclussion Drawing / Verification 

          Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan pada 

tahap awal penelitian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat 

dipandang sebagai kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan merupakan 
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temuan baru. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga harapannya setelah diteliti hasil yang 

diperoleh dalam seluruh proses analisis selanjutnya menjadi jelas. Sehingga 

kesimpulan yang ada pada penelitian ini disimpulkan secara deskriptif komparatif 

dengan melihat data-data temuan yang ditemukan selama proses penelitian. Dimana 

deskripsi kemampuan literasi matematis berdasarkan penggolongan Tanggung 

jawab siswa. berupa pengajuan hipotesis penelitian yang telah diajukan 

sebelumnya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1         Hasil Penelitian 

4.1.1      Hasil Analisis Data Awal  

Data awal diperoleh dari nilai ulangan tengah semester mata pelajaran 

matematika kelas VIII. Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui keadaan 

awal dari kedua sampel apakah mempunyai kemampuan yang sama atau tidak. Uji 

yang digunakan pada analisis data awal meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

uji homogenitas, dan kesamaan rata-rata.  

4.1.1.1   Uji Normalitas Data Awal   

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

𝑯𝟎  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

𝑯𝟏  : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 

perhitungan menggunakan SPSS 21.0. Pada hasil outoutnya, populasi dikatakan 

normal apabila nilai Sig pada tabel One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05  

Diperoleh nilai Sig hasil output uji normalitas pada kelas VIII A, dan VIII B, 

SMP Negeri 40 Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.  

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Sig 𝜶 Keterangan 

0,200 0,05 𝑯𝟎  diterima 

Berdasarkan tabel diatas, uji normalitas pada kelas VIII A, dan VIII B, 

diperoleh 𝑺𝒊𝒈 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟎 > 𝟎, 𝟎𝟓, maka 𝑯𝟎 diterima, artinya ketiga kelas sampel 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.  
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4.1.1.2   Uji Homogenitas Data Awal  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelompok-kelompok 

tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis yang dilakukan sebagai berikut.  

𝑯𝟎 ∶  𝝈𝟏
𝟐 =  𝝈𝟐

𝟐  (populasi homogen) 

𝑯𝟎 ∶  𝝈𝟏
𝟐  ≠ 𝝈𝟐

𝟐  (populasi tidak homogen) 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan perhitungan SPSS 21.0 

melalui uji Leavne.  Pada hasil output uji Leavne, populasi dapat dikatakan 

homogen apabila nilai Sig pada tabel Test of homogeneity of Variances > 0,05. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 21.0 diperoleh nilai Sig = 0,503. 

Jelas Sig = 0,503 > 0,05 Sehigga 𝑯𝟎 diterima. Artinya tidak ada perbedaan varians 

antara kedua kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai variansi yang sama atau homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.  

4.1.1.3   Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal  

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

dipilih secara acak mempunyai kesamaan rata-rata yang signifikan atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.  

𝑯𝟎 ∶  𝝁𝟏 =  𝝁𝟐  Tidak ada perbedaan rata-rata nilai UTS kelas VIII A dan VIII B 

𝑯𝟎 ∶  𝝁𝟏  ≠ 𝝁𝟐  Ada perbedaan rata-rata nilai UTS kelas VIII A dan VIII B 

Uji kesamaan rata-rata pada penelitian ini perhitunggannya menggunakan 

SPSS 21.0 melalui uji ANAVA satu arah. Pada hasil output uji ANAVA, sampel 

dikatakan mempunyai kesamaan rata-rata jika nilai Sig pada tabel ANAVA > level 

of significant (0,05). Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 21.0 diperoleh 

Sig = 0,455. Jelas Sig = 0,455 > 0,05 sehingga 𝑯𝟎 diterima. Artinya tidak terdapat 
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perbedaan rata-rata dari kedua kelompok sampel sehingga dapat dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.  

4.1.1.4   Hasil Aalisis Uji Coba Soal Tes Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian. Instrumen 

yang telah disusun diujicobakan terlebih dahulu pada kelas uji coba untuk 

mengetahui butir soal yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda. Uji coba dilaksanakan pada 6 November 2019 di kelas VIII C 

sebagai kelas uji coba yang diikuti oleh 31 siswa.  

Berdasarkan perhitungan validitas uji coba tes kemampuan literasi 

matematika pada lampiran 13. 6 soal yang digunakan dinyatakan valid. 

Berdasarkan analisis reliabilitas soal uji coba tes kemampuan literasi matematika 

pada lampiran 14 diperoleh 𝒓𝟏𝟏 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟑, 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟓. Karena 𝒓𝟏𝟏 =

𝟏, 𝟏𝟖𝟑 > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟓, maka soal uji coba tes kemampuan literasi matematika 

reliabel. Dari perhitungan daya pembeda soal berdasarkan perhitungan pada 

Lampiran 16. Diperoleh butir soal nomor 2 sangat baik, butir soal nomor 3,4,6 baik, 

dan butir soal nomor 1 dan 5 cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan taraf 

kesukaran soal pada Lampiran 15 diperoleh butir soal nomor 5 masuk dalam 

kategori sukar, butir soal nomor 2,3,4,6 masuk dalam kategori sedang dan butir soal 

nomor 1 masuk dalam kategori mudah. Rekapitulasi analisis butir soal uji coba 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.  

Tabel 4.2 Rekapitulasi Analisis Butir Soal Uji Coba 

Asal Soal Validitas Reliabilitas Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

No.1 Valid  Reliabel Cukup  Mudah  Dipakai  

No.2 Valid Reliabel Sangat Baik Sedang  Dipakai 

No.3 Valid Reliabel Baik  Sedang Dipakai 

No.4 Valid Reliabel Baik Sedang Dipakai 

No.5 Valid Reliabel Cukup Sukar  Dipakai 

No.6 Valid Reliabel Baik Sedang Dipakai 
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Soal yang dipakai utuk tes kemampuan literasi matematika merupakan 

soal yang memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda yang ditentukan. Selain itu, soal juga diambil dengan memperhatikan 

indikator yang ditentukan untuk tes kemampuan literasi matematika, sehingga 

kemampuan literasi matematika siswa dapat diukur melalui soal. Dengan 

pertimbangan tersebut maka ke 6 soal yang sudah dianalisis dapat digunakan 

sebagai soal posttest kemampuan literasi matematika pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

4.1.2 Hasil Analisis Data Akhir 

Berdasarkan hasil posttest kemampuan literasi matematis yang dapat 

dilihat pada Lampiran 40 diperoleh data seperti Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Hasil Posttest Kemampuan LIterasi Matematis Siswa 

Kelas  Data  Hasil  

Eksperimen  Rata-rata (Mean) 78,96 
 Nilai tertinggi 98 
 Nilai terendah  54 
 Banyak siswa yang tuntas 29 
Kontrol  Rata-rata (Mean) 72 
 Nilai tertinggi 89 
 Nilai terendah  46 
 Banyak siswa yang tuntas 19 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa kelas eksperimen 

memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas 

kontrol. Sehingga secara keseluruhan dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil posttest kemampuan literasi matematis siswa tersebut 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut. 

4.1.2.1   Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi noermal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas data akhir 
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dilakukan pada data hasil tes kemampuan literasi matematika siswa materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑯𝟎 : data berasal dari sampel yang berdistribusi normal  

𝑯𝟏 : data berasal dari sampel yang berdistribusi normal Berdasarkan uji normalitas 

berbantuan program SPSS 20.0, hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Normalitas 

Kelas  Df Kolmogorov-Smirnov 

Eksperimen  32 0,200 

Kontrol  32 0,165 

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh 𝑠𝑖𝑔 = 0,200 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 49 

4.1.2.2   Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok 

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelompok tersebut 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.   

𝑯𝟎 ∶  𝝈𝟏
𝟐 = 𝝈𝟐

𝟐   (Populasi Homogen) 

𝑯𝟏 ∶  𝝈𝟏
𝟐 =≠ 𝝈𝟐

𝟐 (populasi tidak homogen)  

Berdasarkan uji homogenitas berbantuan SPSS 20.0, hasil perhitungan 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Homogenitas  

df1 df2 Sig  

1 62 0,922 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh 𝑠𝑖𝑔 = 0,922 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok data homogen (sama). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 50. 



107 
 

 
 

4.1.3      Hasil Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis. Kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Realistics 

Mathematics Education bernuansa Etnomatematika sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran model ekspositori. Pada kedua kelas diberikan posstest 

untuk mengetahui kemampuan literasi matematika siswa materi SPLDV. analisis 

data kuantitatif ini terdiri dari uji hipotesis 1, dan uji hipotesis 2. Hasil analisisnya 

diperoleh sebagai berikut. 

4.1.3.1   Uji Hipotesis 1 (Uji ketercapaian KKM)  

Berdasarkan uji hipotesis 1 yang dilakukan dengan uji rata-rata satu pihak 

kanan dan uji proporsi satu pihak kiri diperoleh hasil sebagai berikut.  

1)      Uji rata-rata satu pihak kanan (uji ketuntasan individual) digunakan untuk 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistics Mathematics Education bernuansa Etnomatematika 

mencapai KKM individual 70. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑯𝟎 ∶  𝝅 = 𝟕𝟎    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematik sama dengan 70 

𝑯𝟏 ∶  𝝅 ≠ 𝟕𝟎    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematik sama dengan 70 

Uji ini dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 20.0, dengan hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.  

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Ketercapaian KKM 

 T Df Sig(2-tailed) 

Nilai  5,131 31 0,030 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔. = 0,030 < 0,05 maka 𝑯𝟎 

ditolak. Jadi nilai rata-rata hasil tes kemampuan literasi matematis siswa dengan 
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menggunakan model pembelajaran Realistics Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika tidak sama dengan 70. Maka dilakukan uji lanjutan dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

𝑯𝟎 ∶  𝝅 ≤ 𝟔𝟗, 𝟓  rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematik belum mencapai KKM. 

𝑯𝟏 ∶  𝝅 > 𝟔𝟗, 𝟓  rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematik telah mencapai. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai 𝑀𝑒𝑎𝑛 = 78,96 > 70 maka  

𝑯𝟎 ditolak. Jadi rata-rata kemampuan literasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran Realistics Mathematics Education bernuansa Enomatematik telah 

mencapai KKM. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 51. 

2)     Uji ketuntasan klasikal untuk mengetahui pembelajaran Realistics 

Mathematics Education bernuansa Etnomatematika mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal pada aspek kemampuan literasi matematik, maka dilakukan uji 

proporsi satu pihak kiri. Dalam penelitian ini, belajar dikatakan tuntas secara 

klasikal jika lebih dari 75% hasil tes kemampuan literasi matematika siswa 

mencapai nilai 70. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

𝑯𝟎 ∶  𝝅 ≥ 𝟎, 𝟕𝟓    presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada aspek 

kemampuan literasi matematis siswa pada model pembelajaran 

Realisrik Mathematics Education berduansa Etnomatematik lebih 

dari atau sama dengan 75% 

𝑯𝟏 ∶  𝝅 < 𝟎, 𝟕𝟓    presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada aspek 

kemampuan literasi matematis siswa pada model pembelajaran 

Realisrik Mathematics Education berduansa Etnomatematik 

kurang dari 75%.  
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Kriteria pengujian hipotesis 𝑯𝟎 ditolak jika 𝒛 ≥ 𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 ,dengan 𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 =

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

𝛼 = 0,05 dan dalam hal lain 𝑯𝟎 diterima.  

Dengan menggunakan rumus 𝒛 =
𝒙

𝒏 
−𝝅𝟎

√𝝅𝟎(
𝟏− 𝝅𝟎

𝒏
)

  maka, diperoleh 𝑧 = 1,32 dan 

𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = −𝟏, 𝟔𝟒 . Karena 𝑧 = 1,32 > 𝑧𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = −1,64 maka 𝑯𝟎 diterima. Jadi, 

ratarata kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education bernuansa Etnomatematika mencapai ketuntasan 

belajar klasikal. Perhitungan selekapnya dapat dilihat pada Lampiran 52.  

Dari perhitungan pada uji hipotesis 1 ini diperoleh bahwa kemampuan 

literasi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education bernuansa Etnomatematika dapat mencapai KKM dan 

ketuntasan klasikal. 

4.1.3.2   Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Dua Rata-rata)  

Uji hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui bahwa ada perbedaan ratarata 

nilai hasil tes kemampuan literasi matematis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education bernuansa Etnomatematika dan 

ekspositori. Hipotesis yang digunakan pada uji perbedaan dua rata-rata ini sebagai 

berikut. 

𝑯𝟎 = 𝝁𝟏 ≤ 𝝁𝟐  rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

literasi matematis dengan pembelajaran ekspositori 

𝑯𝟏 = 𝝁𝟏 > 𝝁𝟐  rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika lebih dari rata-rata kemampuan literasi matematis 

dengan pembelajaran ekspositori 
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Uji ini dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 20.0 yaitu 

Independent-Samples T-Test, hasilnya perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.7 

berikut.  

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Independent-Samples T-Test 

 T  Df  Sig(2-tailed) Mean Difference 

Literasi Matemais  2,890 54 0,005 6,96 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai sig = 0,005. Ini menggunakan uji 

satu pihak, maka kriterianya 𝑯𝟎 ditolak apabila nilai 2 × 𝑠𝑖𝑔. < 0,05. Karena 2 × 

𝑠𝑖𝑔. = 0,01 < 0,05 maka 𝑯𝟎 ditolak. Jadi, rata-rata tes kemampuan literasi 

matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education bernuansa Etnomatematika lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

literai matematis dengan menggunakan pembelajaran ekspositori. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 53. 

4.1.3.3   Persamaan Regresi  

Analisis Regrei digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara karakter 

tanggung jawab siswa terhadap kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII A 

SMPN 40 Semarang. Dengan menggunakan program SPSS 21.0, berikut hasil 

perhitungan statistik yang dapat dilihat pada tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Rangkuman  Hasil Uji Regresi  X-Y 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh 𝒂 = 𝟔𝟏, 𝟏𝟓𝟏dan 𝒃 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟑 . Sehingga 

persamaan regresi yang dibentuk adalah �̂� = 𝟔𝟏, 𝟏𝟓𝟏 +  𝟎, 𝟑𝟗𝟑𝑿.   Variabel 𝑿 

menyatakan karakter tanggung jawab siswa dan variabel �̂� menyatakan 

kemampuan literasi matematis siswa.  
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Jika 𝑿 = 𝟎 (karakter tanggung jawab tidak ada). Maka diperoleh nilai 

kemampuan literasi matematika siswa 61,151. Artinya nilai 𝒀 tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel 𝑿. Persamaan regresi yag diperoleh juga menunjukkan 

bahwa rata-rata kemampuan literasi matematika siswa diperkirakan akan  

meningkat/menurun sebesar 0,393 untuk peningkatan/penurunan skor karakter 

tanggung jawab siswa.   

4.1.3.4   Uji Kelinearan Regresi   

Berdasarkan output dari SPSS 21.0 untuk uji kelinearan dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 4.9 Uji Kelinearan Regresi  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai 𝑺𝒊𝒈 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟏 >  𝟎, 𝟎𝟓 . Maka 

regresi dikatakan linear. Jadi terdapat hubugan liear antara karakter tanggung jawab 

siswa dengan kemampuan literasi matematis siswa.  

4.1.3.5   Uji Keberartian Regresi   

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh karakter tanggung 

jawab siswa terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Dengan berbantuan 

program SPSS 21.0. berikut hasil perhitungan statistiknya dapat dilihat pada tabel 

4.10. 
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Tabel 4.10 Uji Keberartian Regresi   

 

Berikut pengujian hipotesisnya menggunakan regresi: 

𝑯𝟎 : Karakter tanggung jawab siswa tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa 

𝑯𝟏 : Karakter tanggung jawab siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 𝟐, 𝟖𝟖𝟑 ≥ 𝟒, 𝟏𝟓 =

𝑭(𝟎,𝟗𝟓)(𝟏,𝟑𝟐 ), sehinngga 𝑯𝟎 ditolak. Jadi, regresi linear berarti. Hal ini menunjukkan 

bahwa karakter tanggug jawab siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa.  

4.1.3.6   Uji Koefisien Korelasi  

Berdasarkan output SPSS 21.0 diperoleh tabel berikut.  

Tabel 4.11 Tabel Koefisien Korelasi   
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Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien korelasi = 0,296 yang berarti ada 

hubungan yag kuat antara karakter tanggung jawab siswa dengan kemampuan 

literasi matematis siswa dalam pembelajaran RME bernuansa etnomatematika. 

4.1.3.7   Uji Keberartian Koefisien Korelasi   

Berdasarkan uji koefisien korelasi diperoleh 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 𝟑, 𝟓𝟓𝟎 . Karena 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =  𝟑, 𝟓𝟓𝟎 > 𝟏, 𝟔𝟒 = 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 sehingga 𝑯𝟎 ditolak, jadi koefisien korelasi 

berarti.  

4.1.3.8   Uji Koefisien Determinasi  

Berdasarkan output SPSS 21.0 diperoleh 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟖   . Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa nilai tes kemampuan literasi matematis siswa dipengaruhi oleh 

karakter tanggung jawab siswa sebesar 88% melalui persamaan regresi �̂� =

𝟏𝟔𝟏, 𝟏𝟓𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟗𝟑𝑿. Sisanya 12% dipengaruhi oleh faktor lain.  

4.1.4     Hasil Penelitian Kualitatif  

Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil posttest 

kemampuan literasi matematis subjek serta hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan subjek. Pada bagian ini akan ditunjukkan ketercapaian untuk 

kelompok tanggung jawab tinggi, kelompok tanggung jawab sedang dan kelompok 

tanggung jawab rendah. Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 48 maka 

diperoleh 8 siswa dengan tanggung jawab tinggi, 22 siswa dengan tanggung jawab 

sedang, dan 2 siswa dengan tanggung jawab rendah. Berdasarkan hasil angket 

tanggung jawab dan hasil tes kemampuan literasi matematis, dipilih masing-masing 

2 subjek pada tiap tingkat tanggung jawab. Subjek yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan yaitu subjek E-25 dan E-26 dari kelompok tanggung jawab tinggi, 

subjek E-04 dan E-31 dari kelompok tanggung jawab sedang, dan subjek E-03 dan 

E-09 dari kelompok tanggung jawab rendah. 
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4.1.4.1 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan Tanggung 

Jawab Tinggi  

4.1.4.1.1 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-26  

Pekerjaan Subjek E-26 soal No. 1 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa subjek E-26 menulis apa yang 

diketahui yaitu: Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.8000, dan 

Samuel membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.13.000, dan apa yang 

ditanya: buatlah model matematikanya!. Kemudian setelah menulis 

informasiinformasi apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan, subjek E-26 juga 

menuliskan pemisalan yaitu memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh, 

dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-26 adalah mengubah 

informasi jajanan yang dibeli Tea dan Samuel kedalam model matematika yaitu, 2 

tahu bakso dan 1 gelas es teh = Rp. 8000 serta 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh = Rp. 

13.000, menjadi 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Subjek E-26 soal juga tidak 

lupa membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu: bentuk matematikanya 

adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa subjek E-26 dapat menuliskan informasi yang ada pada soal dengan tepat 

dan benar serta dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan langkah-langkah 

yang tepat dan benar, kesimpulan yang ditulis pun sudah tepat dan benar sehingga 

disimpulkan subjek E-26 mampu menyelesaikan soal no. 1 dengan tepat dan benar. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap subjek E-26. Berikut kutipan 

wawancara dengan subjek E-26 pada soal no. 1. 
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Gambar 4.2 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 Soal No. 1  

Pekerjaan subjek E-26 soal no. 2 dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa subjek E-26 menulis apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal yaitu: yang diketahui Nela membeli 3 

arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp. 11.000, dan Tyo membeli 4 arem-arem 

dan 1 gelas es dawet seharga 13.000. yang ditanyakan : berapa harga 1 buah 

aremarem dan satu gelas es dawet? Selesaikan dengan menggunakan metode 

eliminasi!. Selain itu subjek E-26 juga menuliskan pemisalan yaitu memisalkan 

variabel 𝑥 sebagai arem-arem dan variabel 𝑦 sebagai es dawet. Kemudian subjek 

E-26 membuat persamaan dari pemisalan yang dibuat, yaitu untuk persamaan (1) 

3𝑥 + 1𝑦 = 11.000 dan persamaan (2) ) 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000, setelah itu subjek E-26 

mencari nilai 𝑦 terlebih dahulu dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 

P      : “Kemarin kamu bisa gak mengerjakan soal no. 1?”  
E-26 : “Bisa bu.”  
P       : “Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan!”  
E-26 : “Diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel membeli 4 

tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000, yang ditanya bagaimanakah model 
matematikanya?”  

E-26 : “Di soal itukan si Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel 
membeli 4 tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000. Nah setelah tahu baksonya 
dimislkan sebagi 𝑥 dan es teh dimisalkan sebagi 𝑦, maka saya tinggal mengubah 
pernyataannya menjadi persamaan 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000, sehingga 
diperoleh model matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000.” 

P       : “Ada kesulitan gak pas ngerjain soal no. 1 ini?”  
E-26  : “Nggak sih bu soal no. 1 ini masih mudah menurut saya”  
P        : “Menurut kamu harga-harga dalam soal ini Realistis gak?”  
E-26  : “Iya, bu menurut saya itu realistis malah ada yang lebih mahal sih bu”  
P        : “Ada unsur budayanya gak dalam soal ini, dari makanannya misalnya?”  
E-26  : “Iya ada bu, setau saya tahu bakso itu makanan khas dari semarang.” 
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𝑦 = 5.000. setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 

subjek E-26 adalah mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga 

diperoleh 𝑥 = 2.000. Dari hasil pekerjaannya tersebut disimpulkan bahwa subjek E-

26 mampu menyelesikan permasalahan pada soal no. 2 ini karena subjek E-26 dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan benar 

serta dapat menyelesaikan soal sesuai dengan langkah dan strategi yang tepat dan 

benar pula. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap subjek E-26. 

Kutipan wawancara penelitian dengan subjek E-26 disajikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 soal no. 2 

Pekerjaan subjek E-26 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

P        : “Kemarin kamu bisa mengerjakan soal no. 2?” 
 E-26  : “Bisa, bu.” P : “Kemarin ngerjainnya gimana?”  
E-26  : “Awalnya saya nulis apa yang diketahuinya dulu bu, yaitu : Nela membeli 3 aremarem dan 1 

gelas es dawet seharga Rp.11.000 dan Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 es dawet seharga 
Rp. 13.000, terus saya juga nulis apa yang ditanyakan pada soal, yaitu berapa harga 1 
buah arem-arem dan harga 1 gelas es dawet. Kemudaian setelah menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan yang diketahuinya 
bu dengan memisalkan 𝑥 sebagai arem-arem dan 𝑦 sebagai es dawet. Karna disoalnya 
diperintahkan untuk menggunakan rumus eliminasi maka langkah selanjutnya saya 
mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan itu Bu biar bisa dapet berapa nilai 𝑥 
dan 𝑦 nya. Kemarin yang saya eliminasi terlebih dahulu itu variabel 𝑥 nya dengan cara 
menyamakan koefisien pada variabel 𝑥 , sehingga saya dapat memperoleh nilai 𝑦 = 5.000, 
kemudian saya mencari nilai 𝑥 nya dengan mengeliminasi variabel 𝑦, karna koefisien 
pada varibael 𝑦 nya udah sama langkah eliminasinya saya kalikan dengan 1 semua Bu, 
sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000.”  

P         : “Untuk kesimpulannya gimana?”  
E-26    : “Jadi kesimpulannya harga untuk ! arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga untuk 1 es dawet 

adalah Rp. 5.000.”  
P          : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?”  
E-26    : “Nggak, bu.” 
P            : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal darimakanannya?.”  
E-26    : “Ada, bu.”  
P          : “Apa?”  
E-26     : “Arem-arem sama Es Dawetnya bu, makanan khas dari Jawa Tengah.”  
P         : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang diperoleh dalam soal sesuai dengan 

harga yang ada dikehidupan nyata gak?”  
E-26  : “Sesuai kok bu, sama seperti harga arem-arem yang dijual dikantin sekolah dan harga es 

dawet yang dijual sama bapak-bapak depan sekolah.” 
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Dari Gambar 4.5 terlihat bahwa subjek E-26 menuliskan apa yang 

diketahui serta apa yang ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal 

secara tepat dan benar yaitu ; diketahui : dinda membeli 20 lumpia dan 30 wingko 

babat dengan total pembeyaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 lumpia dan 10 

wingko babat dengan total pembayaran Rp. 90.000. Selain itu subjek E-26 juga 

membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui, Selain itu strategi yang 

disusun dalam penyelesaian soal sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal 

yaitu, diselesaikan menggunakan metode Gabungan/Campuran. Langkah-langkah 

dalam menyelesaikan permasalahannya pun tepat dan benar, yaitu setelah membuat 

persamaan dari permasalahan yang diketahui, langkah selanjutnya yang di lakukan 

oleh subjek E-26 adalah mengeliminasi salah satu variabel pada soal, variabel yang 

dieliminasi oleh subjek E-26 adalah variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya 

terlebih dahulu, sehingga diperoleh 𝑦 = 1.500. Setelah mendapatkan nilai 𝑦, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-26 adalah mensubstitusi nilai 𝑦 yang 

telah diperoleh kedalam persamaan 2, yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 sehingga diperoleh 

𝑥 = 15.000. setelah memperoleh nilai 𝑥 dan 𝑦, subjek E-26 juga dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara terhadap subjek E-26. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-26. 

 

 

 

 

P       : “Soal no. 3 gimana? Bisa gak ngerjainnya?”  
E-26 : “Bisa, bu.”  
P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.”  
E-26 : “Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babatkerjakan dengan menggunakan metode Campuran!.”  
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Gambar 4.6 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 Soal no.3 

Pekerjaan subjek E-26 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 

 

Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa Subjek E-26 mengerjakan soal no.4 

dengan langkah-langkah yang benar serta dengan jawaban yang tepat. Informasi 

yang ditulis pun lengkap. Sehingga subjek E-26 dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan benar untuk mendapatkan berapa harga untuk satu porsi soto bangkong dan 

harga satu porsi untuk es cao. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-26 saat 

(Lanjutan) 
P       :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-26 : “Langkah pertama seperti pada soal no.2 bu, saya buat dulu persamaannya dengan 

memisalkan 𝑥 sebagai lumpia dan 𝑦 sebagai wingko babat, setelah itu saya eliminasi 
variabel 𝑥 nya karna menurut saya untuk menyamakan koefisiennya mudah, sehingga 
diperoleh nilai 𝑦 = 1.500, stelah mendapatkan nilai 𝑦, saya substitusikan kedalam 
persamaan ke 2 yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 untuk mendapatkan nilai 𝑥. Sehingga diperoleh 

5𝑥 + 10(1.500) = 90.000 ↔ 5𝑥 = 90.000 − 15.00  ↔  5𝑥 = 75.000  ↔  𝑥 = 
𝟕.𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟓
 = 15.000. 

Sehingga untuk kesimpulannya. Jadi, harga 1 lumpia Rp.15.000 dan harga 1 wingko babat 
Rp.1.500.”  

P      : “Kok kamu milih persamaan 2 yang disubstitusikan kenapa gak persamaan 1?.”  
E-26 : “Biar Nggak banyak hitung-hitungannya bu.”  
P     : “Dari soal ini ada unsur budayanya gak menurut mu? Dan untuk harga-harganya menurut mu 

realistis gak?.”  
E-26  : “Ada, bu. Budaya memberi oleh-oleh kesaudara yang berkunjung terus makanan yg dibeli 

juga merupakan makanan khas Semarang. Untuk harganya realistis kok bu menurut saya.” 
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pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-26 pada soal 

no. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 Soal no.4  

Pekerjaan Subjek E-26 soal no. 6 dapat dilihat pada Gambar 4.9 

 

Hasil pekerjaan subjek E-26 pada soal no. 6 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek E-26 mengerjakan soal dengan baik, sesuai 

dengan langkah-langkah yang di perintahkan. Informasi-informasi yang ditulis pun 

lengkap dan benar serta subjek E-26 uga dapat membuat kesimpulka dari hasil yang 

telah diperolehnya. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-26 saat 

pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-26 pada soal 

no. 6 

 

 

 

 

P        : “Kemarin waktu mengerjakan soal no. 4 sulit gak?.” 
 E-26 : “Nggak, bu. Caranyakan sama seperti no. 3.”  
P        : “Bagaimana caranya?.”  
E-26 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat persamaan 

dengan memisalkan 𝑥 sebagai soto bangkong dan 𝑦 sebagai es cao. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah 
memperoleh nilai 𝑦, saya substitusikan nilai 𝑦 kedalam persamaan 1, yaitu 70𝑥 + 70𝑦 = 
1.260.000, sehingga diperoleh 𝑥 = 13.000. jadi harga 1 porsi soto bangkong adalah Rp. 
13.000 dan 1 porsi es cao adalah 5.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-26 : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.”  
P      : “Realistis gak harganya.”  
E-26 : “Iya, bu realistis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P      : “ Soal no. 6 ini sulit gak?.”  
E-26 : “Nggak, bu. Caranyakan sama seperti no. 2.”  
P       : “Bagaimana caranya?.”  
E-26 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan dengan memisalkan 𝑥 sebagai wedang ronde dan 𝑦 sebagai roti ganjel 
rel. Setelah itu mengeliminasi salah satu variabel disini saya mengeliminasi 
variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑦 = 20.000,  
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Gambar 4.10 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 Soal no. 6 

Pekerjaan subjek E-26 soal no.5 dapat dilihat pada Gambar 4.11 

 

Hasil pekerjaan subjek E-26 soal no. 5 yang dapat dilihat pada Gambar 

4.11 menunjukkan bahwa subjek E-26 mengerjakan soal dengan baik, 

informasiinformasi yang diketahui pada soal pun dituliskan secara lengkap dan 

benar begitu juga dengan apa yang ditanyakan pada soal dituliskan dengan tepat 

dan lengkap. Langkah-langkah penyelesaiannya pun benar dan tepat. Secara 

keseluruhan dalam mengerjakan soal no. 5 ini sudah baik, namun subjek E-26 

kurang pada bagian kesimpulan yang tidak dituliskan. Terkait dengan hal ini, 

berikut disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-26 dalam mengerjakan soal 

no. 5. 

 

 

 

 

P      : “ Saat mengerjakan Soal no. 5 ini kamu merasa kesulitan gak?.”  
E-26:“Iya,bu agak sulit soalnya saya harus berpikir lebih keras supaya bisa mengerjakannya.”  
P       : “Caranya bagaimana?.”  
E-26 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, yaitu Bu Ratmi hendak 

menitipkan jajanannya di warung Bu Ana, jajanan yang dititipkan arem-arem dan lumpia 
diamana kedua jenis jajanan tersebut akan di letakkan di atas nampan yang hanya dapat 
menampung 30 buah jajanan, dimana besar lumpia 2 kali lebih bisar dari pada arem-arem,  

 

 

 

 

 

(Lanjutan) 
E-26 : “kemudian saya mengeliminasi variabel 𝑦 dengan menyamakan koefisiennya, 

sehingga diperoleh 𝑥 = 7.000. Jadi harga 1 porsi wedang ronde adalah Rp. 7.000 
dan 1 loyang roti ganjel rel adalah Rp. 5.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-26 : “Ada, bu. Roti Ganjel Rel dan Wedang Rondenya makanan dan minuman khas Jawa 

Tengah.”  
P       : “Realistis gak harganya.”  
E-26 : “Iya, bu realistis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara subjek E-26 pada soal nomor 

1,2,3,4,5, dan 6 maka dapat dianalisa sebagai berikut.  

▪  Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-26 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

pada soal. Subjek E26 juga dapat membuat model matematika dari informasi 

yang diperoleh dengan memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh. 

Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-26 mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV. 

▪   Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh subjek E-26 secara tepat dan 

benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan secara 

lengkap dan benar, begitu juga dengan langkah-langkah yang digunakan sesuai 

dengan apa yang diperintahkan pada soal. Hasil yang di peroleh pada tiap soal 

juga tepat dan benar, begitu juga dengan kesimpulan yang dibuat juga lengkap 

dan benar untuk kedua soal tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-26 

mampu memahami dan menyelesaikan soal atau permasalahan yang berkaitan 

dengan sub materi metode Eliminasi dalam SPLDV ini. 

 ▪ Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh subjek 

(Lanjutan) 
E-26 : “jika banyak arem-arem adalah 𝑥 dan banyak lumpia adalah 𝑦, maka hitunglah berapa banyak 

arem-arem yang dapat ditata diatas nampan tersebut? Dan berapa pula lumpia yang dapat 
ditata diatas nampan tersebut?. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat 
persamaannya bu dari hasil pemisalan yang sudah ditetapkan dalam soal, jadi untuk 
persamaan pertamanya 𝑥 + 𝑦 = 30 dan persamaan keduanya 𝑦 = 2𝑥. Setelah itu saya 
substitusikan persamaan kedua kedalam persamaan 1. Sehingga diperoleh 𝒙 + 𝟐𝒙 = 𝟑𝟎 

↔ 𝟑𝒙 = 𝟑𝟎 ↔ 𝒙 =
𝟑𝟎

𝟑
 ↔ 𝒙 = 𝟏𝟎. Kemudian dari nilai 𝑥 yang diperoleh saya substitusikan 

lagi ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai 𝑦. Sehingga ↔ 𝟏𝟎 + 𝒚 = 𝟑𝟎 ↔ 𝒚 = 𝟑𝟎 −
𝟏𝟎 ↔ 𝒚 = 𝟐𝟎. Tapi kemarin saya sepertinya lupa menuliskan kesimpulannya bu, 
dikarenakan buruburu mau ngumpulin karna waktunya sudah habis.”  

P      : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-26 : “Ada, bu. Arem-arem sama lumpianya makanan khas Jawa Tengah.”  
P      : “Realistis gak kalo semisal dari hasil perhitungan yang kamu peroleh untuk masingmasing dari 

kedua jajanan tersebut dapat disusun kedalam nampannya?.”  
E-26 : “Iya, bu realistis kan jumlahnya pas 30 kalo dijumlahkan.” 
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E-26 secara tepat dan benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui serta 

yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga dengan langkah-langkah 

yang digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada soal. Hasil yang di 

peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga dengan kesimpulan yang 

dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal tersebut. Sehingga disimpulkan 

bahwa subjek E-26 mampu memahami dan menyelesaikan soal yang berkaitan 

dengan sub materi metode Gabungan/Campuran dalam SPLDV ini. 

▪  Soal no. 5 merupakan soal yang memuat sub materi metode Substitusi dalam 

SPLDV. Dari keseluruhan soal, soal nomor 5 ini tergolong dalam soal yang 

paling sukar, namun subjek E-26 dapat menyelesikannya dengan 

langkahlangkah yang tepat dan benar meskipun tidak lengkap karena tidak 

membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh pada soal. 

4.1.4.1.2   Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-25  

Pekerjaan Subjek E-25 soal No. 1 dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut 

 

Hasil pekerjaan subjek E-25 menunjukkan bahwa subjek E-25 dapat 

memahami permasalahan yang diberikan sehingga mampu menuliskan 

informasiinformasi yang didapatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

subjek E-25 diatas, dimana subjek E-25 menuliskan : yang diketahui : Tea membeli 

2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.8000, dan Samuel membeli 4 tahu bakso 

dan 1 gelas es teh seharga Rp.13.000, yang ditanya : buatlah model 

matematikanya!. Kemudian setelah menulis informasi-informasi apa yang 

diketahui serta apa yang ditanyakan, subjek E-25 mampu membuat model 

matematikanya dari informasi yang diketahui tersebut, yaitu dengan langkah 

pertama memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh, sehingga langkah 
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selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-25 adalah mengubah informasi jajanan 

yang dibeli Tea dan Samuel kedalam model matematika yaitu, 2 tahu bakso dan 1 

gelas es teh = Rp. 8000 serta 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh = Rp. 13.000, menjadi 

2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Subjek E-25 juga dapat membuat kesimpulan 

dari permasalahan tersebut yaitu: bentuk matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 

4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap subjek E-

25. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-25 pada soal no. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 Soal No. 1 

Pekerjaan subjek E-25 soal no. 2 dapat dilihat pada Gambar 4.15 

 

P      : “Kemarin bisa gak mengerjakan soal no. 1?”  
E-25 : “Bisa bu.”  
P       : “Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan!”  
E-25 : “Diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel membeli 4 

tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000, yang ditanya bagaimanakah model 
matematikanya?”  

P       : “Terus untuk membuat model matematikanya kamu ngerjainnya gimana?”  
E-25 : “Pertama, saya memisalkan dulu 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh kemudian baru 

saya ubah informasi yang diketahuinya menjadi model matematika bu.”  
P       : “Caranya gimana?”  
E-25 : “Lansung mengubah pernyataannya menjadi persamaan bu, yaitu 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 

1𝑦 = 13.000, sehingga diperoleh model matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 
1𝑦 = 13.000.”  

P       : “Ada kesulitan gak pas ngerjain soal no. 1 ini?” 
 E-25 : “Nggak, bu.”  
P       : “Menurut kamu harga-harga dalam soal ini Realistis gak?”  
E-25 : “Iya, bu realistis”  
P       : “Ada unsur budayanya gak dalam soal ini, dari makanannya 
E-25 : “Iya ada bu, tahu baksokan makanan khas semarang.” 
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Hasil pekerjaan subjek E-25 menunjukkan bahwa subjek E-25 dapat 

memahami masalah pada soal sehingga mampu menuliskan informasi-informasi 

yang didapat. Subjek E-25 dapat menulis apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal secara lengkap serta dapat pula menyusun strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-25 juga menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian masalah pada soal. Dimana untuk menyelesaikan soal eliminasi 

tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh subjek E-25 adalah membuat 

persamaan dari pernyataan yang diketahui, dengan memisalkan variabel 𝑥 sebagai 

arem-arem dan variabel 𝑦 sebagai es dawet. Kemudian setelah mendapatkan kedua 

persamaan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-25 adalah 

mencari nilai 𝑦 dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. 

setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-25 

adalah mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga diperoleh 𝑥 = 

2.000. Selain dapat menggunakan langkah-langkah yang tepat serta menghasilkan 

jawaban yang benar subjek E-25 juga dapat menyimpulkan hasil pekerjaannya 

dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

subjek E-25. Kutipan wawancara penelitian dengan subjek E-25 disajikan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P       : “Soal no. 2 bisa kamu kerjakan gak kemarin?” 
E-25 : “Bisa, bu.”  
P      : “Kemarin ngerjainnya gimana?”  
E-25 : “Awalnya saya nulis apa yang diketahuinya dulu bu, yaitu : Nela membeli 3 aremarem dan 1 

gelas es dawet seharga Rp.11.000 dan Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 es dawet seharga 
Rp. 13.000, terus saya juga nulis apa yang ditanyakan pada soal, yaitu berapa harga 1 buah 
arem-arem dan harga 1 gelas es dawet. Kemudaian setelah menuliskan apa yang diketahui 
dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan yang diketahuinya bu dengan 
memisalkan 𝑥 sebagai arem-arem dan 𝑦 sebagai es dawet. Karna disoalnya diperintahkan 
untuk menggunakan rumus eliminasi maka langkah selanjutnya saya mengeliminasi salah 
satu variabel dari persamaan itu Bu biar bisa dapet berapa nilai 𝑥 dan 𝑦 nya. Kemarin yang 
saya eliminasi terlebih dahulu itu variabel 𝑥 nya dengan cara menyamakan koefisien pada 
variabel 𝑥 , sehingga saya dapat memperoleh nilai 𝑦 = 5.000, kemudian saya mencari nilai 𝑥 
nya dengan mengeliminasi variabel 𝑦, karna koefisien pada varibael 𝑦 nya udah sama 
langkah eliminasinya saya kalikan dengan 1 semua Bu, sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000.”  

P       : “Untuk kesimpulannya gimana?”  
E-25 : “Jadi kesimpulannya harga untuk ! arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga untuk 1 es dawet 

adalah Rp. 5.000.”  
P       : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?”  
E-25 : “Nggak, bu.” E-25 : “Nggak, bu.”  
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Gambar 4.16 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 soal no. 2  

Pekerjaan subjek E-25 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.17 

 

 

Dari Gambar 4.16 terlihat bahwa subjek E-25 memahami masalah pada 

soal dengan baik sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal. Selain itu subjek E-25 juga 

dapat membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui, dan dapat menyusun 

strategi penyelesaian sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal yaitu, 

diselesaikan menggunakan metode Gabungan/Campuran. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahannya pun tepat dan benar, yaitu setelah membuat 

persamaan dari permasalahan yang diketahui, langkah selanjutnya yang di lakukan 

(Lanjutan) 
P      : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal dari makanannya?.”  
E-25 : “Ada, bu.”  
P      : “Apa?”  
E-25 : “Es Dawet bu dari Banjar Negara, arem-aremnya juga sih, pokoknya keduanya sama-sama 

makanan khas Jawa Tengah.” P : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang 
diperoleh dalam soal sesuai dengan harga yang ada dikehidupan nyata gak?” E-25 : “Sesuai 
bu, sama seperti harga arem-arem yang dijual dikantin sekolah. Harga es dawetnya juga 
sesuai kok.” 
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oleh subjek E-25 adalah mengeliminasi salah satu variabel pada soal, variabel yang 

dieliminasi oleh subjek E-25 adalah variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya 

terlebih dahulu, sehingga diperoleh 𝑦 = 1.500. Setelah mendapatkan nilai 𝑦, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-25 adalah mensubstitusi nilai 𝑦 yang 

telah diperoleh kedalam persamaan 2, yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 sehingga diperoleh 

𝑥 = 15.000. setelah memperoleh nilai 𝑥 dan 𝑦, subjek E-26 juga dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawabncara terhadap subjek E-25. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 Soal no.3 

Pekerjaan subjek E-25 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.19 

 

P       : “Soal no. 3 gimana, bisa mengerjakannya?”  
E-25 : “Bisa, bu.”  
P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.”  
E-25 :“Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babatkerjakan dengan menggunakan metode Campuran!.”  

P       :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-25 : “Langkah pertama, saya buat dulu persamaannya dengan memisalkan 𝑥 sebagai lumpia dan 

𝑦 sebagai wingko babat, setelah itu saya eliminasi variabel 𝑥 nya, sehingga diperoleh nilai 𝑦 
= 1.500, setelah mendapatkan nilai 𝑦, saya substitusikan kedalam persamaan ke 2 yaitu 5𝑥 
+ 10𝑦 = 90.000 untuk mendapatkan nilai 𝑥. Sehingga diperoleh 5𝑥 + 10(1.500) = 90.000 ↔ 

5𝑥 = 90.000 − 15.00 ↔ 5𝑥 = 75.000 ↔ 𝑥 = 
𝟕𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟓
 = 15.000. Sehingga untuk kesimpulannya. 

Jadi, harga 1 lumpia Rp.15.000 dan harga 1 wingko babat Rp.1.500.”  
P       : “Dari soal ini ada unsur budayanya gak menurut mu? Dan untuk harga-harganya menurut mu 

realistis gak?.” 
 E-25 : “Ada, bu. Lumpia dan Wingko Babat itu merupakan makanan khas Semarang. Untuk 

harganya menurut saya realistis bu.” 
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Dari Gambar 4.18 terlihat bahwa Subjek E-25 dapat mengerjakan soal no.4 

dengan langkah-langkah yang benar serta dengan jawaban yang tepat. Informasi 

yang ditulis pun lengkap. Sehingga subjek E-25 dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan benar untuk mendapatkan berapa untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

satu porsi untuk es cao. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-25 saat 

pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-25 pada soal 

no. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 Soal no.4  

Pekerjaan subjek E-25 soal no.5 dapat dilihat pada Gambar 4.21 

 

P        : “Kemarin saat mengerjakan soal no. 4 kamu merasa sulit gak?.” 
 E-25 : “Nggak, bu. Caranya sama seperti no. 3.”  
P        : “Bagaimana caranya?.”  
E-25  : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan dengan memisalkan 𝑥 sebagai soto bangkong dan 𝑦 sebagai es cao. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah 
memperoleh nilai 𝑦, saya substitusikan nilai 𝑦 kedalam persamaan 1, yaitu 70𝑥 + 70𝑦 = 
1.260.000, sehingga diperoleh 𝑥 = 13.000. jadi harga 1 porsi soto bangkong adalah Rp. 
13.000 dan 1 porsi es cao adalah 5.000.”  

P        : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-25  : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.”  
P       : “Realistis gak harganya.” 
 E-25 : “Iya, bu realistis.” 

 



128 
 

 
 

Hasil pekerjaan subjek E-25soal no. 5 yang dapat dilihat pada Gambar 4.20 

menunjukkan bahwa subjek E-25 kurang lengkap dalam mengerjakan soal. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaannya yang belum diselesaikan sampai tuntas. 

Meskipun demikian informasi-informasi yang diketahui pada soal dituliskan secara 

lengkap dan benar begitu juga dengan apa yang ditanyakan pada soal dituliskan 

dengan tepat dan lengkap. Langkah-langkah penyelesaiannya sudah sedikit terlihat 

meskipun pekerjaannya belum diselesaikan. Terkait dengan hal ini, berikut 

disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-25 dalam mengerjakan soal no. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 Soal No.  

Pekerjaan Subjek E-25 soal no. 6 dapat dilihat pada Gambar 4.23 

 

P       : “ Saat mengerjakan Soal no. 5 ini kamu merasa kesulitan tidak?.”  
E-25 :“Iya,bu sulit saya harus berpikir keras supaya bisa mengerjakannya.”  
P       : “Caranya bagaimana?.”  
E-25 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, yaitu Bu Ratmi hendak 

menitipkan jajanannya di warung Bu Ana, jajanan yang dititipkan arem-arem dan lumpia 
diamana kedua jenis jajanan tersebut akan di letakkan di atas nampan yang hanya dapat 
menampung 30 buah jajanan, dimana besar lumpia 2 kali lebih bisar dari pada arem-arem, 
jika banyak arem-arem adalah 𝑥 dan banyak lumpia adalah 𝑦, maka hitunglah berapa 
banyak arem-arem yang dapat ditata diatas nampan tersebut? Dan berapa pula lumpia 
yang dapat ditata diatas nampan tersebut?. Langkah pertama yang saya lakukan adalah 
membuat persamaannya bu dari hasil pemisalan yang sudah ditetapkan dalam soal, jadi 
untuk persamaan pertamanya 𝑥 + 𝑦 = 30 dan persamaan keduanya 𝑦 = 2𝑥. Setelah itu saya 
substitusikan persamaan kedua kedalam persamaan 1. Sehingga diperoleh ↔ 𝑥 + 2𝑥 = 30 

↔  3𝑥 = 30 ↔  𝑥 = 
𝟑𝟎

𝟑
 ↔ 𝑥 = 10. Tapi kemarin saya selesai mengerjakannya bu, dikarenakan 

waktunya sudah habis.”  
P        : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.” 
 E-25  : “Ada, bu. Arem-arem sama lumpianya makanan khas Jawa Tengah.”  
P        : “Realistis gak kalo semisal dari hasil perhitungan yang kamu peroleh untuk masingmasing 

dari kedua jajanan tersebut dapat disusun kedalam nampannya?.”  
E-25    : “Iya, bu realistis kan jumlahnya pas 30 kalo dijumlahkan.” 
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Hasil pekerjaan subjek E-25 pada soal no. 6 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.22 menunjukkan bahwa subjek E-25 dapat mengerjakan soal dengan 

baik, langkah-langkah yang di perintahkan pun sudah cukup sesuai namun masih 

sedikit kurang lengkap. Informasi-informasi yang ditulis pun sangat lengkap dan 

jelas. Namun, untuk kesimpulan dari hasil yang diperoleh tidak dituliskan. Terkait 

dengan hal tersebut, berikut disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-25 

dalam mengerjakan soal no.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Petikan Wawancara dengan Subjek E-25 Soal no. 6. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara subjek E-25 pada soal nomor 

1,2,3,4,5, dan 6 maka dapat dianalisa sebagai berikut.  

▪     Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-25 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang 

ditanyakan pada soal. Subjek E-25 juga dapat membuat model matematika 

dari informasi yang diperoleh dengan memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 

𝑦 sebagai es teh.Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-25 mampu 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV.  

▪       Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh subjek E-25 secara tepat 

dan benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

P       : “ Soal no. 6 ini sulit gak?.”  
E-25 : “Lumayan sulit , bu. Tapi caranyakan sama seperti no. 2.”  
P       : “Bagaimana caranya?.”  
E-25 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan. Setelah itu mengeliminasi salah satu variabelnya yaitu variabel 𝑥 dengan 
menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑦 = 20.000, kemudian mengeliminasi 
variabel 𝑦 dengan menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑥 = 7.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-25  : “Ada, bu. Roti Ganjel Rel dan Wedang Rondenya makanan dan minuman khas Jawa Tengah.” 
P        : “Realistis gak harganya.”  
E-25 : “Iya, bu realistis.” 
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secara lengkap dan benar, begitu juga dengan langkah-langkah yang 

digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada soal. Hasil yang di 

peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga dengan kesimpulan 

yang dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal tersebut. Sehingga 

disimpulkan bahwa subjek E-25 mampu memahami dan menyelesaikan soal 

atau permasalahan yang berkaitan dengan sub materi metode Eliminasi dalam 

SPLDV ini. 

 ▪   Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh 

subjek E-25 secara tepat dan benar. Dengan penulisan informasi yang 

diketahui serta yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga dengan 

langkahlangkah yang digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada 

soal. Hasil yang di peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga 

dengan kesimpulan yang dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal 

tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-25 mampu memahami dan 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sub materi metode 

Gabungan/Campuran dalam SPLDV ini.  

▪        Soal no. 5 merupakan soal yang memuat sub materi metode Substitusi dalam 

SPLDV. Dari keseluruhan soal, soal nomor 5 ini tergolong dalam soal yang 

paling sukar, dilihat dari hasil pekerjaannya subjek E-26 sepertinya kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan pada soal no. 5 ini hal, sehingga soal 

yang dikerjakannya belum rampung dikejakan ketika waktu yang diberikan 

untuk menyelesaikannya selesai. 
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4.1.4.2  Analisis Kemampuan Literasi Matematis dengan Tanggung Jawab 

Sedang  

4.1.4.2.1 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-04 

Pekerjaan subjek E-04 soal no.1 dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Hasil pekerjaan subjek E-04 menunjukkan bahwa subjek E-04 dapat 

memahami permasalahan yang diberikan sehingga mampu menuliskan 

informasiinformasi yang didapatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

subjek E-04 diatas, dimana subjek E-04 menuliskan : yang diketahui : Tea membeli 

2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.8000, dan Samuel membeli 4 tahu bakso 

dan 1 gelas es teh seharga Rp.13.000, yang ditanya : buatlah model 

matematikanya!. Kemudian setelah menulis informasi-informasi apa yang 

diketahui serta apa yang ditanyakan, subjek E-04 mampu membuat model 

matematikanya dari informasi yang diketahui tersebut, yaitu dengan langkah 

pertama memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh, sehingga langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-04 adalah mengubah informasi jajanan 

yang dibeli Tea dan Samuel kedalam model matematika yaitu, 2 tahu bakso dan 1 

gelas es teh = Rp. 8000 serta 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh = Rp. 13.000, menjadi 

2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Subjek E-04 juga dapat membuat kesimpulan 

dari permasalahan tersebut yaitu: bentuk matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 

4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap subjek E-

04. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-04 pada soal no. 1. 

 

 

P       : “Kemarin kamu bisa gak mengerjakan soal no. 1?”  
E-04 : “Bisa, bu.”  
P       : “Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan!”  
E-04 : “Diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel membeli 4 

tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000, yang ditanya bagaimanakah model 
matematikanya?” 
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Gambar 4.26 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 Soal No. 1 

Pekerjaan subjek E-04 soal no. 2 dapat dilihat pada Gambar 4.27 

 

Hasil pekerjaan subjek E-04 menunjukkan bahwa subjek E-04 dapat 

memahami masalah pada soal sehingga mampu menuliskan informasi-informasi 

yang didapat. Subjek E-04 dapat menulis apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal secara lengkap serta dapat pula menyusun strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-04 juga menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian masalah pada soal. Dimana untuk menyelesaikan soal eliminasi  

tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh subjek E-04 adalah membuat 

(Lanjutan) 
P       : “Terus untuk membuat model matematikanya kamu ngerjainnya gimana?” 
E-04 : “Pertama, saya misalkan dulu 𝑥 adalah tahu bakso dan 𝑦 adalah es teh setelah itu baru saya 

ubah informasi yang diketahuinya menjadi model matematika bu.”  
P       : “Caranya gimana?”  
E-04 : “Di soal diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel 

membeli 4 tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000. Nah setelah tahu baksonya 
dimislkan sebagai 𝑥 dan es teh dimisalkan sebagai 𝑦, maka saya tinggal mengubah 
pernyataannya menjadi persamaan 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000, sehingga 
diperoleh model matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000.”  

P        : “Ada kesulitan gak pas mengerjakan soal no. 1 ini?.” 
 E-04 : “Nggak bu.”  
P        : “Menurut kamu harga-harga dalam soal ini Realistis gak?”  
E-04  : “Iya, bu menurut saya realistis malah ada yang lebih mahal bu”  
P        : “Ada unsur budayanya gak dalam soal ini, dari makanannya misalnya?” 
 E-04 : “Iya ada bu, tahu bakso itu makanan khas dari semarang.” 
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persamaan dari pernyataan yang diketahui, dengan memisalkan variabel 𝑥 sebagai 

arem-arem dan variabel 𝑦 sebagai es dawet. Kemudian setelah mendapatkan kedua 

persamaan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-04 adalah 

mencari nilai 𝑦 dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. 

setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-04 

adalah mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga diperoleh 𝑥 = 

2.000. Selain dapat menggunakan langkah-langkah yang tepat serta menghasilkan 

jawaban yang benar subjek E-04 juga dapat menyimpulkan hasil pekerjaannya 

dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

subjek E-04. Kutipan wawancara penelitian dengan subjek E-04 disajikan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 soal no. 2 

 

P       : “Kemarin kamu bisa mengerjakan soal no. 2?”  
E-04 : “Bisa, bu.”  
P       : “Kemarin ngerjainnya gimana?” 
E-04 : “Langkah awal saya nulis apa yang diketahuinya dulu bu, yaitu : Nela membeli 3 aremarem 

dan 1 gelas es dawet seharga Rp.11.000 dan Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 es dawet 
seharga Rp. 13.000, terus saya juga nulis apa yang ditanyakan pada soal, yaitu berapa 
harga 1 buah arem-arem dan harga 1 gelas es dawet. Kemudaian setelah menuliskan apa 
yang diketahui dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan yang 
diketahuinya yaitu dengan memisalkan 𝑥 sebagai arem-arem dan 𝑦 sebagai es dawet. 
Karna pada soalnya diperintahkan untuk menggunakan rumus eliminasi maka langkah 
selanjutnya saya mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan tersebut agar bisa 
mendapatkan berapa nilai 𝑥 dan 𝑦 nya. Kemarin yang saya eliminasi terlebih dahulu itu 
variabel 𝑥 dengan cara menyamakan koefisien pada variabel 𝑥 , sehingga saya dapat 
memperoleh nilai 𝑦 = 5.000, kemudian saya mencari nilai 𝑥 nya dengan mengeliminasi 
variabel 𝑦, karna koefisien pada varibael 𝑦 nya sudah sama langkah eliminasinya saya 
kalikan dengan 1 semua Bu, sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000. Maka kesimpulannya Jadi harga 
untuk 1 arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga untuk 1 es dawet adalah Rp. 5.000 ” 

 P       : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?” 
 E-04 : “Nggak, bu.” 
P      : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal darimakanannya?.”  
E-04 : “Ada, bu.”  
P       : “Apa?”  
E-04 : “Arem-arem dan Es Dawetnya bu, makanan khas dari Jawa Tengah.” 
P      : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang diperoleh dalam soal sesuai dengan 

harga yang ada dikehidupan nyata gak?” 
E-04 : “Sesuai bu.” 
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Pekerjaan subjek E-04 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.29 

 

 

Dari Gambar 4.28 terlihat bahwa subjek E-04 memahami masalah pada 

soal dengan baik sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal. Selain itu subjek E-04 juga 

dapat membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui, dan dapat menyusun 

strategi penyelesaian sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal yaitu, 

diselesaikan menggunakan metode Gabungan/Campuran. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahannya pun tepat dan benar, yaitu setelah membuat 

persamaan dari permasalahan yang diketahui, langkah selanjutnya yang di lakukan 

oleh subjek E-04 adalah mengeliminasi salah satu variabel pada soal, variabel yang 

dieliminasi oleh subjek E-04 adalah variabel 𝑦 dengan menyamakan koefisiennya 

terlebih dahulu, sehingga diperoleh 𝑥 = 15000. Setelah mendapatkan nilai 𝑥, 

langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-04 adalah mensubstitusi nilai 𝑥 

yang telah diperoleh kedalam persamaan 1, yaitu 20𝑥 + 30𝑦 = 345.000 sehingga 

diperoleh 𝑦 = 1.500. setelah memperoleh nilai 𝑥 dan 𝑦, subjek E-04 juga dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai 
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dengan hasil wawancara terhadap subjek E-04. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 Soal no.3  

Pekerjaan subjek E-04 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.31 

 

 

P       : “Soal no. 3 gimana? Bisa gak mengerjakannya.?” 
E-04 : “Bisa, bu.”  
P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.”  
E-04 : “Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babatkerjakan dengan menggunakan metode Campuran!.”  

P       :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-04 : “Langkah pertama seperti pada soal no.2 bu, saya buat dulu persamaannya dengan 

memisalkan 𝑥 sebagai lumpia dan 𝑦 sebagai wingko babat, setelah itu saya eliminasi 
variabel 𝑦 nya karna menurut saya untuk menyamakan koefisiennya mudah, sehingga 
diperoleh nilai 𝑥 = 15.000, stelah mendapatkan nilai 𝑥, saya substitusikan kedalam 
persamaan ke 1 yaitu 20𝑥 + 30𝑦 = 345.000 untuk mendapatkan nilai 𝑦. Sehingga diperoleh 

20(15.000) + 30𝑦 = 345.000 ↔ 30𝑦 = 345.000 − 300.000↔30𝑦 = 45.000 ↔ 𝑦 = 
𝟒𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎
 = 

1.500.  
              Sehingga untuk kesimpulannya. Jadi, harga 1 lumpia Rp.15.000 dan harga 1 wingko babat 

Rp.1.500.”  
P        : “Dari soal ini ada unsur budayanya gak menurut mu? Dan untuk harga-harganya menurut 

mu realistis gak?.”  
E-04 : “Ada, bu. Makanan yang dibeli tersebut merupakan makanan khas Semarang. Untuk 

harganya menurut saya realistis.” 
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Dari Gambar 4.30 terlihat bahwa Subjek E-04 dapat mengerjakan soal no.4 

dengan langkah-langkah yang benar serta dengan jawaban yang tepat. Informasi 

yang ditulis pun lengkap. Sehingga subjek E-04 dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan benar untuk mendapatkan berapa untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

satu porsi untuk es cao. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-04 saat 

pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-04 pada soal 

no. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.32 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 Soal no.4  

  Pekerjaan Subjek E-04 soal no. 6 dapat dilihat pada Gambar 4.33 

 

Hasil pekerjaan subjek E-04 pada soal no. 6 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.32 menunjukkan bahwa subjek E-26 dapat mengerjakan soal dengan 

baik, sesuai dengan langkah-langkah yang di perintahkan. Informasi-informasi 

yang ditulis pun sangat lengkap dan jelas serta dapat membuat kesimpulan dari hasil 

P       : “Kemarin waktu mengerjakan soal no. 4 sulit gak?.”  
E-04 : “Nggak, bu. Caranyakan sama seperti no. 3.” 
 P      : “Bagaimana caranya?.” 
 E-04 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan dengan memisalkan 𝑥 sebagai soto bangkong dan 𝑦 sebagai es cao. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah 
memperoleh nilai 𝑦, saya substitusikan nilai 𝑦 kedalam persamaan 1, yaitu 70𝑥 + 70𝑦 = 
1.260.000, sehingga diperoleh 𝑥 = 13.000. jadi harga 1 porsi soto bangkong adalah Rp. 
13.000 dan 1 porsi es cao adalah 5.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-04 : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.” 
 P     : “Realistis gak harganya.”  
E-04 : “Iya, bu realistis.” 
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yang diperoleh dengan tepat dan benar. Terkait dengan hal tersebut, berikut 

disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-04 dalam mengerjakan soal no.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 Soal no. 6. 

Pekerjaan subjek E-04 soal no.5 dapat dilihat pada Gambar 4.35 

 

Hasil pekerjaan subjek E-04 soal no. 5 yang dapat dilihat pada Gambar 

4.34 menunjukkan bahwa subjek E-04 kurang lengkap dalam mengerjakan soal. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaannya yang belum diselesaikan sampai tuntas. 

Meskipun demikian informasi-informasi yang diketahui pada soal dituliskan secara 

lengkap dan benar begitu juga dengan apa yang ditanyakan pada soal dituliskan 

dengan tepat dan lengkap. Langkah-langkah penyelesaiannya sudah sedikit terlihat 

meskipun pekerjaannya belum diselesaikan. Terkait dengan hal ini, berikut 

disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-04 dalam mengerjakan soal no. 5. 

P      : “ Soal no. 6 ini sulit gak?.”  
E-04 : “Nggak, bu. Caranyakan sama seperti no. 2.” 
 P      : “Bagaimana caranya?.”  
E-04 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat persamaan 

dengan memisalkan 𝑥 sebagai wedang ronde dan 𝑦 sebagai roti ganjel rel. Setelah itu 
mengeliminasi salah satu variabel disini saya mengeliminasi variabel 𝑥 dengan 
menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑦 = 20.000, kemudian saya mengeliminasi 
variabel 𝑦 dengan menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑥 = 7.000. Jadi harga 1 
porsi wedang ronde adalah Rp. 7.000 dan 1 loyang roti ganjel rel adalah Rp. 20.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-04  : “Ada, bu. Roti Ganjel Rel dan Wedang Rondenya makanan dan minuman khas Jawa Tengah.”  
P        : “Realistis gak harganya.”  

E-04 : “Iya, bu realistis.” 
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Gambar 4.36 Petikan Wawancara dengan Subjek E-04 Soal No. 5  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara subjek E-04 pada soal nomor 1,2,3,4,5, dan 6 

maka dapat dianalisa sebagai berikut.  

▪   Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-04 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

pada soal. Subjek E-04 juga dapat membuat model matematika dari informasi 

yang diperoleh dengan memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh. 

Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-04 mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV.  

▪      Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh subjek E-04 secara tepat dan 

benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

secara lengkap dan benar, begitu juga dengan langkah-langkah yang digunakan 

sesuai dengan apa yang diperintahkan pada soal. Hasil yang di peroleh pada 

tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga dengan kesimpulan yang dibuat juga 

lengkap dan benar untuk kedua soal tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa 

P      : “ Saat mengerjakan Soal no. 5 ini kamu merasa kesulitan tidak?.”  
E-04 :“Iya,bu sulit saya harus berpikir keras supaya bisa mengerjakannya.”  
P       :“Caranya bagaimana?.”  
E-04 :“Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, yaitu Bu Ratmi hendak 

menitipkan jajanannya di warung Bu Ana, jajanan yang dititipkan arem-arem dan lumpia 
diamana kedua jenis jajanan tersebut akan di letakkan di atas nampan yang hanya dapat 
menampung 30 buah jajanan, dimana besar lumpia 2 kali lebih bisar dari pada arem-arem, 
jika banyak arem-arem adalah 𝑥 dan banyak lumpia adalah 𝑦, maka hitunglah berapa 
banyak arem-arem yang dapat ditata diatas nampan tersebut? Dan berapa pula lumpia 
yang dapat ditata diatas nampan tersebut?. Langkah pertama yang saya lakukan adalah 
membuat persamaannya bu dari hasil pemisalan yang sudah ditetapkan dalam soal, jadi 
untuk persamaan pertamanya 𝑥 + 𝑦 = 30 dan persamaan keduanya 𝑦 = 2𝑥. Setelah itu saya 
substitusikan persamaan kedua kedalam persamaan 1. Sehingga diperoleh ↔ 𝑥 + 2𝑥 = 30 

↔ 3𝑥 = 30 ↔ 𝑥 = 
𝟑𝟎

𝟑
 ↔ 𝑥 = 10. Tapi kemarin saya gak selesai mengerjakannya bu, 

dikarenakan waktunya sudah habis.” 
P      : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.” 
E-04 : “Ada, bu. Arem-arem sama lumpianya makanan khas Jawa Tengah.” 
P      : “Realistis gak kalo semisal dari hasil perhitungan yang kamu peroleh untuk masingmasing dari 

kedua jajanan tersebut dapat disusun kedalam nampannya?.” 
E-04 : “Nggak tau bu soalnya saya belum mengerjakannya sampai selesai jadi gak tau hasil 𝑦 berapa, 

jadi saya gak tau itu realistis apa nggak, tapi sepertinya realistis bu 
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subjek E-04 mampu memahami dan menyelesaikan soal atau permasalahan 

yang berkaitan dengan sub materi metode Eliminasi dalam SPLDV ini.  

▪   Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh 

subjek E-04 secara tepat dan benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui 

serta yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga dengan 

langkahlangkah yang digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada 

soal. Hasil yang di peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga 

dengan kesimpulan yang dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal 

tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-04 mampu memahami dan 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sub materi metode 

Gabungan/Campuran dalam SPLDV ini. 

 ▪    Soal no. 5 merupakan soal yang memuat sub materi metode Substitusi dalam 

SPLDV. Dari keseluruhan soal, soal nomor 5 ini tergolong dalam soal yang 

paling sukar, dilihat dari hasil pekerjaannya subjek E-04 sepertinya kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan pada soal no. 5 ini hal, sehingga soal yang 

dikerjakannya belum rampung dikejakan ketika waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikannya selesai. 

 4.1.4.2.2  Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-31  

Pekerjaan Subjek E-31 soal No. 1 dapat dilihat pada Gambar 4.37 berikut.  

 

Hasil pekerjaan subjek E-31 menunjukkan bahwa subjek E-31 dapat 

memahami permasalahan yang diberikan sehingga mampu menuliskan informasi-

informasi yang didapatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek E-31 

diatas, dimana subjek E-31 menuliskan : yang diketahui : Tea membeli 2 tahu bakso 
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dan 1 gelas es teh seharga Rp.8000, dan Samuel membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas 

es teh seharga Rp.13.000, yang ditanya : buatlah model matematikanya!. Kemudian 

setelah menulis informasi-informasi apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan, 

subjek E-31 mampu membuat model matematikanya dari informasi yang diketahui 

tersebut, yaitu dengan langkah pertama memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 

sebagai es teh, sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-31 

adalah mengubah informasi jajanan yang dibeli Tea dan Samuel kedalam model 

matematika yaitu, 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh = Rp. 8000 serta 4 tahu bakso dan 

1 gelas es teh = Rp. 13.000, menjadi 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Subjek 

E-31 juga dapat membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu: bentuk 

matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara terhadap subjek E-31. Berikut kutipan wawancara dengan 

subjek E-31 pada soal no. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 Soal No. 1 

Pekerjaan subjek E-31 soal no. 2 dapat dilihat pada Gambar 4.39 

 

P       : “Kemarin bisa gak mengerjakan soal no. 1?”  
E-31 : “Bisa bu.”  
P       : “Coba sebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan!”  
E-31 : “Diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 es teh seharga Rp. 8000 dan Samuel membeli 4 

tahu bakso dan 1 es the seharga Rp. 13.000, yang ditanya bagaimanakah model 
matematikanya?” P : “Terus untuk membuat model matematikanya kamu ngerjainnya 
gimana?” E-31 : “Pertama, saya memisalkan dulu 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es 
teh kemudian baru saya ubah informasi yang diketahuinya menjadi model matematika 
bu.”  

P        : “Caranya gimana?” 
 E-31 : “Lansung mengubah pernyataannya menjadi persamaan bu, yaitu 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 

1𝑦 = 13.000, sehingga diperoleh model matematikanya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 
1𝑦 = 13.000.”  

P        : “Ada kesulitan gak pas ngerjain soal no. 1 ini?”  
E-31  : “Nggak, bu.”  
P        : “Menurut kamu harga-harga dalam soal ini Realistis gak?”  
E-31  : “Iya, bu realistis”  
P       : “Ada unsur budayanya gak dalam soal ini, dari makanannya misalnya?”  
E-31 : “Iya ada bu, tahu baksokan makanan khas semarang.” 
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Hasil pekerjaan subjek E-31 menunjukkan bahwa subjek E-31 dapat 

memahami masalah pada soal sehingga mampu menuliskan informasi-informasi 

yang didapat. Subjek E-31 dapat menulis apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal secara lengkap serta dapat pula menyusun strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-31 juga menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian masalah pada soal. Dimana untuk menyelesaikan soal eliminasi 

tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh subjek E-31 adalah membuat 

persamaan dari pernyataan yang diketahui, dengan memisalkan variabel 𝑥 sebagai 

arem-arem dan variabel 𝑦 sebagai es dawet. Kemudian setelah mendapatkan kedua 

persamaan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-31 adalah 

mencari nilai 𝑦 dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. 

setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-31 

adalah mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga diperoleh 𝑥 = 

2.000. Selain dapat menggunakan langkah-langkah yang tepat serta menghasilkan 

jawaban yang benar subjek E-31 juga dapat menyimpulkan hasil pekerjaannya 

dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

subjek E-31. Kutipan wawancara penelitian dengan subjek E-31 disajikan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P       : “Soal no. 2 bisa kamu kerjakan gak kemarin?”  
E-31 : “Bisa, bu.”  
P      : “Kemarin ngerjainnya gimana?” 
E-31: “, kemudian saya juga menulis apa yang ditanyakan pada soal, yaitu berapa harga 1 buah 

arem-arem dan harga 1 gelas es dawet. Kemudaian setelah menuliskan apa yang diketahui 
dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan yang diketahuinya bu dengan 
memisalkan 𝑥 sebagai arem-arem dan 𝑦 sebagai es dawet. Karna disoalnya diperintahkan 
untuk menggunakan rumus eliminasi maka langkah selanjutnya saya mengeliminasi salah 
satu variabel dari persamaan itu Bu biar bisa dapet berapa nilai 𝑥 dan 𝑦 nya Kemarin yang 
saya eliminasi terlebih dahulu itu variabel 𝑥 nya dengan cara menyamakan koefisien pada 
variabel 𝑥 , sehingga saya dapat memperoleh nilai 𝑦 = 5.000, kemudian saya mencari nilai 
𝑥 nya dengan mengeliminasi variabel 𝑦, karna koefisien pada varibael 𝑦 nya udah sama 
langkah eliminasinya saya kalikan dengan 1 semua Bu, sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000, Jadi 
kesimpulannya harga untuk 1 arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga untuk 1 es dawet 
adalah Rp. 5.000.”  

P       : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?”  
E-31 : “Nggak, bu.”  
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Gambar 4.40 Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 soal no. 2  

Pekerjaan subjek E-31 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.41 

 

 

Dari Gambar 4.40 terlihat bahwa subjek E-31 memahami masalah pada 

soal dengan baik sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal. Selain itu subjek E-31 juga 

dapat membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui, dan dapat menyusun 

strategi penyelesaian sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal yaitu, 

diselesaikan menggunakan metode Gabungan/Campuran. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahannya pun tepat dan benar, yaitu setelah membuat 

persamaan dari permasalahan yang diketahui, langkah selanjutnya yang di lakukan 

(Lanjutan) 
P      : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal dari makanannya?.” 
E-31 : “Ada, bu.” 
P       : “Apa?” 
E-31 : “Es Dawet bu dari Banjar Negara, arem-aremnya juga sih, pokoknya keduanya sama-sama 

makanan khas Jawa Tengah.”  
P       : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang diperoleh dalam soal sesuai dengan 

harga yang ada dikehidupan nyata gak?”  
E-31 : “Sesuai bu, sama seperti harga arem-arem yang dijual dikantin sekolah. Harga es dawetnya 

juga sesuai kok.” 
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oleh subjek E-31 adalah mengeliminasi salah satu variabel pada soal, variabel yang 

dieliminasi oleh subjek E-31 adalah variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya 

terlebih dahulu, sehingga diperoleh 𝑦 = 1.500. Setelah mendapatkan nilai 𝑦, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-31 adalah mensubstitusi nilai 𝑦 yang 

telah diperoleh kedalam persamaan 2, yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 sehingga diperoleh 

𝑥 = 15.000. setelah memperoleh nilai 𝑥 dan 𝑦, subjek E-31 juga dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawabncara terhadap subjek E-31. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 Soal no.3  

Pekerjaan subjek E-31 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.43.  

 

P        : “Soal no. 3 gimana, bisa mengerjakannya?”  
E-31  : “Bisa, bu.”  
P        : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.”  
E-31 : “Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babatkerjakan dengan menggunakan metode Campuran!. 

P        :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-31  : “Langkah pertama, saya buat dulu persamaannya dengan memisalkan 𝑥 sebagai lumpia dan 

𝑦 sebagai wingko babat, setelah itu saya eliminasi variabel 𝑥 nya, sehingga diperoleh nilai 
𝑦 = 1.500, E-31 : “Setelah mendapatkan nilai 𝑦, saya substitusikan kedalam persamaan ke 
2 yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 untuk mendapatkan nilai 𝑥. Sehingga diperoleh 5𝑥 + 10(1.500) = 

90.000  5𝑥 = 90.000 − 15.00  5𝑥 = 75.000  𝑥 = 75.000 5 = 15.000. Sehingga untuk 
kesimpulannya. Jadi, harga 1 lumpia Rp.15.000 dan harga 1 wingko babat Rp.1.500.”  

P        : “Dari soal ini ada unsur budayanya gak menurut mu? Dan untuk harga-harganya menurut 
mu realistis gak?.”  

E-31 : “Ada, bu. Lumpia dan Wingko Babat itu merupakan makanan khas Semarang. Untuk harganya 
menurut saya realistis bu.” 
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Dari Gambar 4.42 terlihat bahwa Subjek E-31 dapat mengerjakan soal no.4 

dengan langkah-langkah yang benar serta dengan jawaban yang tepat. Informasi 

yang ditulis pun lengkap. Sehingga subjek E-31 dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan benar untuk mendapatkan berapa untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

satu porsi untuk es cao. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-31 saat 

pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-31 pada soal 

no. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 Soal no.4  

Pekerjaan subjek E-31 soal no.5 dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

P       : “Kemarin saat mengerjakan soal no. 4 kamu merasa sulit gak?.” 
E-31 : “Nggak, bu. Caranya sama seperti no. 3.”  
P       : “Bagaimana caranya?.”  
E-31  : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan dengan memisalkan 𝑥 sebagai soto bangkong dan 𝑦 sebagai es cao. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah 
memperoleh nilai 𝑦, saya substitusikan nilai 𝑦 kedalam persamaan 1, yaitu 70𝑥 + 70𝑦 = 
1.260.000, sehingga diperoleh 𝑥 = 13.000. jadi harga 1 porsi soto bangkong adalah Rp. 
13.000 dan 1 porsi es cao adalah 5.000.”  

P        : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.” 
E-31   : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.”  
P         : “Realistis gak harganya.” 
E-31    : “Iya, bu realistis.” 
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Hasil kpekerjaan subjek E-31 soal no. 5 yang dapat dilihat pada Gambar 

4.44 menunjukkan bahwa subjek E-31 dapat mengerjakan soal dengan baik, 

informasi-informasi yang diketahui pada soal pun dituliskan secara lengkap dan 

benar begitu juga dengan apa yang ditanyakan pada soal dituliskan dengan tepat 

dan lengkap. Langkah-langkah penyelesaiannya pun benar dan tepat. Secara 

keseluruhan dalam mengerjakan soal no. 5 ini sudah baik, pada bagian kesimpulan 

yang ditulis pun sudah tepat dan benar. Terkait dengan hal ini, berikut disajikan 

kutipan wawancara dengan subjek E-31 dalam mengerjakan soal no. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 Soal no. 5. 

Pekerjaan Subjek E-31 soal no. 6 dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 

Hasil pekerjaan subjek E-31 pada soal no. 6 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.46 menunjukkan bahwa subjek E-31 dapat memahami soal dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari Informasi-informasi yang ditulis sangat lengkap dan jelas. 

P       : “ Saat mengerjakan Soal no. 5 ini kamu merasa kesulitan gak?.” 
E-31 :“Iya,bu agak sulit soalnya saya harus berpikir lebih keras supaya bisa mengerjakannya.” 
P       : “Caranya bagaimana?.”  
E-31 :“Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, yaitu Bu Ratmi hendak 

menitipkan jajanannya di warung Bu Ana, jajanan yang dititipkan arem-arem dan lumpia 
diamana kedua jenis jajanan tersebut akan di letakkan di atas nampan yang hanya dapat 
menampung 30 buah jajanan, dimana besar lumpia 2 kali lebih bisar dari pada arem-arem, 
jika banyak arem-arem adalah 𝑥 dan banyak lumpia adalah 𝑦, maka hitunglah berapa banyak 
arem-arem yang dapat ditata diatas nampan tersebut? Dan berapa pula lumpia yang dapat 
ditata diatas nampan tersebut?. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat 
persamaannya bu dari hasil pemisalan yang sudah ditetapkan dalam soal, jadi untuk 
persamaan pertamanya 𝑥 + 𝑦 = 30 dan persamaan keduanya 𝑦 = 2𝑥. Setelah itu saya 
substitusikan persamaan kedua kedalam persamaan 1. Sehingga diperoleh ↔ 𝑥 + 2𝑥 = 30 ↔ 

3𝑥 = 30 ↔ 𝑥 = 
𝟑𝟎

𝟑
 ↔ 𝑥 = 10.  Kemudian dari nilai 𝑥 yang diperoleh saya substitusikan lagi ke 

persamaan 1 untuk mendapatkan nilai 𝑦. Sehingga ↔ 10 + 𝑦 = 30 ↔ 𝑦 = 30 − 10 ↔ 𝑦 = 20. 
Jadi, banyaknya arem-arem yang dapat ditata diatas nampang adalah 10 arem-arem dan 
banyaknya lumpia yang dapat ditata diatas nampan adalah 20 lumpia.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.” 
E-31 : “Ada, bu. Arem-arem sama lumpianya makanan khas Jawa Tengah.”  
P      : “Realistis gak kalo semisal dari hasil perhitungan yang kamu peroleh untuk masingmasing dari 

kedua jajanan tersebut dapat disusun kedalam nampannya?.”  
E-31 : “Iya, bu realistis kan jumlahnya pas 30 kalo dijumlahkan.” 
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Namun, untuk langkah-langkah penyelesian serta kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh tidak dituliskan. Terkait dengan hal tersebut, berikut disajikan kutipan 

wawancara dengan subjek E-31 dalam mengerjakan soal no.6. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48  Petikan Wawancara dengan Subjek E-31 Soal no. 6. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara subjek E-31 pada soal nomor 

1,2,3,4,5, dan 6 maka dapat dianalisa sebagai berikut.  

▪   Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-31 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

pada soal. Subjek E-31 juga dapat membuat model matematika dari informasi 

yang diperoleh dengan memisalkan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 sebagai es teh. 

Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-31 mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV.  

▪      Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh subjek E-31 secara tepat dan 

benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

secara lengkap dan benar, begitu juga dengan langkah-langkah yang digunakan 

sesuai dengan apa yang diperintahkan pada soal. Hasil yang di peroleh pada 

tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga dengan kesimpulan yang dibuat juga 

lengkap dan benar untuk kedua soal tersebut, meskipun untuk soal no.6 

walaupun tidak sempat dituliskan dikertas jawaban Posstest tetapi subjek E-31 

dapat dengan detail menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya dengan hasil 

P       : “ Soal no. 6 ini sulit gak?.” 
E-31 : “Nggak, sih bu sebenernya soalnya caranya seperti soal no.2, tapi karena keburu waktunya 

udah selesai saya jadi tidak bisa mengerjakannya sampai selesai.” 
P       : “Kalau semisal waktunya diperpanjang bisa berarti mengerjakannya?.” 
E-31 : “Iya, bu bisa.”  
P       : “Caranya bagaimana?.”  
E-31 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan. Setelah itu mengeliminasi salah satu variabelnya yaitu variabel 𝑥 dengan 
menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑦 = 20.000, kemudian mengeliminasi 
variabel 𝑦 dengan menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑥 = 7.000.” 

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.” 
E-31 : “Ada, bu. Roti Ganjel Rel dan Wedang Rondenya makanan dan minuman khas Jawa Tengah.”  
P      : “Realistis gak harganya.” 
 E-31 : “Iya, bu realistis.” 
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yang tepat dan benar pula. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-31 mampu 

memahami dan menyelesaikan soal atau permasalahan yang berkaitan dengan 

sub materi metode Eliminasi dalam SPLDV ini.  

▪   Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh 

subjek E-31 secara tepat dan benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui 

serta yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga dengan 

langkahlangkah yang digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada 

soal. Hasil yang di peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga 

dengan kesimpulan yang dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal 

tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-31 mampu memahami dan 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sub materi metode 

Gabungan/Campuran dalam SPLDV ini.  

▪     Soal no. 5 merupakan soal yang memuat sub materi metode Substitusi dalam 

SPLDV. Dari keseluruhan soal, soal nomor 5 ini tergolong dalam soal yang 

paling sukar, dilihat dari hasil pekerjaannya subjek E-31 dapat memahami dan 

mengerti bagaimana strategi dalam menyelesiakan permasalahan pada soal no. 

5 ini. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-31 mampu memahami dan 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sub materi metode Substitusi dalam 

SPLDV ini. 

4.1.4.3  Analisis Kemampuan Literasi Matematis dengan Tanggung Jawab 

Rendah  

4.1.4.3.1 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-09  

Pekerjaan subjek E-09 pada soal no. 1 dapat dilihat pada gambar 4.49 
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Hasil pekerjaan subjek E-09 yang dapat dilihat pada Gambar 4.49 

menunjukkan bahwa subjek E-09 dapat menuliskan apa yang dikatahui dan 

ditanyakan serta dapat pula membuat kesi pulan dari permasalahan yang diberikan. 

Akan tetapi, subjek E-09 tidak menuliskan langkah-langkah untuk membuat 

persamaan dari permasalahan yang diberikan. Terkait dengan hal ini, berikut 

disajikan hasil wawancara dengan subjek E-09. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50 Petikan Wawancara dengan Subjek E-09 Soal No.1 

Pekerjaan Sbjek E-09 soal no.2 dapat lilihat pada Gambar 4.51.  

 

Hasil pekerjaan subjek E-09 menunjukkan bahwa subjek E-09 dapat 

memahami masalah pada soal sehingga mampu menuliskan informasi-informasi 

yang didapat dari soal. Subjek E-09 dapat menulis apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal secara lengkap serta dapat pula menyusun strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-09 juga menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian masalah pada soal. Dimana untuk menyelesaikan soal eliminasi 

P       : “ kemarin kamu bisa mengerjakan soal no.1?.”  
E-09 : “Sepertinya sih bisa bu.”  
P       : “Coba yang diketahui dan ditanyanya apa saja?.” 
E-09 : “yang diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.8.000 dan Samuel 

membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 13.000. Ditanya buatlah model 
matematikanya!.”  

P    : “Setelah itu langkah selanjutnya yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut apa?.”  

E-09 : “Lansung menuliskan 2𝑥 + 𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 𝑦 = 13.000, bu. Jadi model matematikanya 
adalah 2𝑥 + 𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 𝑦 = 13.000  

 P      : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-09  : “Ada, bu. Tahu bakso oleh-oleh khas Jawa Tengah.” 
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tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh subjek E-09 adalah membuat 

persamaan dari pernyataan yang diketahui, dengan memisalkan variabel 𝑥 sebagai 

arem-arem dan variabel 𝑦 sebagai es dawet. Kemudian setelah mendapatkan kedua 

persamaan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-09 adalah 

mencari nilai 𝑦 dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. 

setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-09 

adalah mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga diperoleh 𝑥 = 

2.000. Selain dapat menggunakan langkah-langkah yang tepat serta menghasilkan 

jawaban yang benar subjek E-09 juga dapat menyimpulkan hasil pekerjaannya 

dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

subjek E-09. Kutipan wawancara penelitian dengan subjek E-09 disajikan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P      : “Soal no. 2 bisa kamu kerjakan gak kemarin?”  
E-09 : “Bisa, bu.”  
P       : “Kemarin ngerjainnya gimana?”  
E-09 : “Kan awalnya saya nulis apa yang diketahuinya terlebih dahulu bu, yaitu : Nela membeli 3 

arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.11.000 dan Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 
es dawet seharga Rp. 13.000, kemudian saya juga menulis apa yang ditanyakan pada soal, 
yaitu berapa harga 1 buah arem-arem dan harga 1 gelas es dawet. Lalu setelah itu 
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan 
yang diketahuinya bu dengan memisalkan 𝑥 sebagai arem-arem dan 𝑦 sebagai es dawet. 
Karna disoalnya diperintahkan untuk menggunakan rumus eliminasi maka langkah 
selanjutnya saya mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan itu Bu biar bisa dapet 
berapa nilai 𝑥 dan 𝑦 nya. Kemarin yang saya eliminasi terlebih dahulu itu variabel 𝑥 nya 
dengan cara menyamakan koefisien pada variabel 𝑥 , sehingga saya dapat memperoleh 
nilai 𝑦 = 5.000, kemudian saya mencari nilai 𝑥 nya dengan mengeliminasi variabel 𝑦, karna 
koefisien pada varibael 𝑦 nya udah sama langkah eliminasinya saya kalikan dengan 1 
semua Bu, sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000, Jadi kesimpulannya harga untuk 1 arem-arem 
adalah Rp. 2.000 dan harga untuk 1 es dawet adalah Rp. 5.000.” 

P       : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?”  
E-09 : “Nggak, bu.”  
P       : “Pada soal no.1 kok kamu tidak menuliskan langkah-langkah dalam membuat persamaannya, 

tidak seperti pada saat mengerjakan soal no.2 ini kamu dapat dengan lengkap menulis 
langkah-langkahnya?.”  

E-09 : “Langkah-langkah yang mana bu?.”  
P      : “Langkah-langkah pemisalan itu loh, yang memisalkan 𝑥 sebagai arem − arem dan 𝑦 sebagai 

es dawet?.”  
E-09 : “Oh, yang itu, iya bu kemaren pada saat mengerjakan soal no.2 saya mengintip sedikit 

pekerjaan teman disebelah saya, karena punya dia ada missal-misalnya gitu ya udah saya 
ikutin aja.”  

P       : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal dari makanannya?.”  
E-09 : “Ada, bu.”  
P       : “Apa?”  
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Gambar 4.52 Petikan Wawancara dengan Subjek E-09 soal no. 2  

Pekerjaan subjek E-09 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.53 

 

 

Dari Gambar 4.53 terlihat bahwa subjek E-09 memahami masalah pada 

soal dengan baik sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal. Selain itu subjek E-09 juga 

dapat membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui, dan dapat menyusun 

strategi penyelesaian sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal yaitu, 

diselesaikan menggunakan metode Gabungan/Campuran. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahannya pun tepat dan benar, yaitu setelah membuat 

persamaan dari permasalahan yang diketahui, langkah selanjutnya yang di lakukan 

oleh subjek E-09 adalah mengeliminasi salah satu variabel pada soal, variabel yang 

(Lanjutan) 
E-09 : “Es Dawet bu dari Banjar Negara, arem-aremnya juga sih, pokoknya keduanya sama-sama 

makanan khas Jawa Tengah.”  
P       : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang diperoleh dalam soal sesuai dengan 

harga yang ada dikehidupan nyata gak?” 
 E-09 : “Sepertinya sesuai bu.” 
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dieliminasi oleh subjek E-09 adalah variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya 

terlebih dahulu, sehingga diperoleh 𝑦 = 1.500. Setelah mendapatkan nilai 𝑦, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-09 adalah mensubstitusi nilai 𝑦 yang 

telah diperoleh kedalam persamaan 2, yaitu 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 sehingga diperoleh 

𝑥 = 15.000. setelah memperoleh nilai 𝑥 dan 𝑦, subjek E-09 juga dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan tepat dan benar. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawabncara terhadap subjek E-09. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Petikan Wawancara dengan Subjek E-02 Soal no.3 

 

 

 

 

 

P       : “Soal no. 3 gimana, bisa mengerjakannya?”  
E-09 : “hmm Keknya bisa, bu.”  
P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.”  
E-09 : “Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babatkerjakan dengan menggunakan metode Campuran!.”  

P       :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-09 : “Langkah pertama, saya buat dulu persamaannya dengan memisalkan 𝑥 sebagai lumpia dan 

𝑦 sebagai wingko babat, setelah itu saya eliminasi variabel 𝑥 nya, sehingga diperoleh nilai 
𝑦 = 1.500, setelah mendapatkan nilai 𝑦, saya substitusikan kedalam persamaan ke 2 yaitu 
5𝑥 + 10𝑦 = 90.000 untuk mendapatkan nilai 𝑥. Sehingga diperoleh 5𝑥 + 10(1.500) = 90.000 

↔ 5𝑥 = 90.000 − 15.00 ↔ 5𝑥 = 75.000 ↔ 𝑥 = 
𝟕𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟓
  = 15.000.  

              Sehingga untuk kesimpulannya. Jadi, harga 1 lumpia Rp.15.000 dan harga 1 wingko babat 
Rp.1.500.”  

P       : “ Ada kesulitan gak kemarin mengerjakan soal no.3 ini?.’’  
E-09 : “Sedikit bu, hitungannya udah mulai banyak-banyak, agak pusing saya jadinya.”  
P       : “Ada unsur budayanya tidak dari soal ini?” 
E-09 : “hmm, mungkin dari budaya memberi oleh-oleh kepada saudara yang berkunjung bu.” 
P        : “Iya, itu juga bisa menjadi budaya. Tapi bukan itu yang saya maksud, melainkan misal budaya 

dari makanannya itu loh?.”  
E-09 : “Oh, maap belum terlalu fokus tadi, hehe. Kalo itu juga ada bu, Lumpia sama Wingko 

Babatnya makanan khas Semarang setau saya.”  
P       :”Harga-harga persatuan dari hasil yang kemu peroleh menurut kamu sama tidak dengan harga 

jajanan tersebut di Dunia nyata?.”  
E-09 : “Sama bu, ada yang lebih murah dari itu sih sebenernya tu, eh tapi sepertinya tergantung 

sama ukurannya juga sih bu.” 
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Pekerjaan subjek E-09 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.55. 

 

 

Dari Gambar 4.55 terlihat bahwa Subjek E-09 dapat mengerjakan soal no.4 

dengan langkah-langkah yang benar serta dengan jawaban yang tepat. Informasi 

yang ditulis pun lengkap. Sehingga subjek E-09 dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan benar untuk mendapatkan berapa untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

satu porsi untuk es cao. Hal tersebut sesuai dengan jawaban subjek E-09 saat 

pelaksanaan wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-09 pada soal 

no. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56 Petikan Wawancara dengan Subjek E-09 Soal no.4 

P       : “Kemarin saat mengerjakan soal no. 4 kamu merasa sulit gak?.” 
E-09 : “agak sulit bu. Soalnya hitung-hitunganya banyak. Untung caranya sama seperti no. 3.” 
P       : “Bagaimana caranya?.” 
E-09 : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat persamaan 

dengan memisalkan 𝑥 sebagai soto bangkong dan 𝑦 sebagai es cao. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah itu 
mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 𝑦 = 5.000. Setelah 
memperoleh nilai 𝑦, saya substitusikan nilai 𝑦 kedalam persamaan 1, yaitu 70𝑥 + 70𝑦 = 
1.260.000, sehingga diperoleh 𝑥 = 13.000. jadi harga 1 porsi soto bangkong adalah Rp. 
13.000 dan 1 porsi es cao adalah 5.000.”  

P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-09 : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.” 
P       : “Realistis gak harganya.”  
E-09 : “Iya, bu realistis.” 
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Pekerjaan subjek E-09 soal no.6 dapat dilihat pada Gambar 4.57. 

 

Hasil tes yang dapat dilihat pada Gambar 4.57 menunjukkan bahwa subjek 

E-09 dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan secara lengkap, namun 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada soal no.6 ini. Terkait dengan hal 

tersebut, berikut disajikan petikan wawancara dengan subjek E-09 mengenai soal 

no.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Hasil Pekerjaan Subjek E-03 no.6 

 ▪   Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-09 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

pada soal. Subjek E-09 juga dapat membuat model matematika dari informasi 

yang diperoleh, tetapi tidak menulis pemisalan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 

sebagai es teh. Melainkan langsung menulis 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 

13.000. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-09 kurang lengkap dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV.  

P       : “Kemarin Soal no. 6 gimana, bisa mengerjakannya?”  
E-09 : “harusnya sih bisa bu kan caranya sama kek yang nomor 2, tapi waktunya kemarin udah habis 

makanya nggak selesai saya mengerjakannya. Saya kemarin kelamaan mencoba 
mengerjakan soal no.5 dikertas oret-oret, pas udah mentok gak bisa nemuin caranya, saya 
berniat mau ngerjain no.6 aja. Eh malah waktunya sudah habis. Jadi cuma bisa menuliskan 
apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan doang .”  

P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.6?.” 
E-09 : “Diketahui Pak Edi menyediakan 6 porsi wedang ronde dan 1 loyang roti ganjel rel dengan 

estimasi pengeluaran untuk membeli kedua kudapan tersebut adalah Rp. 62.000, dan Pak 
Prasetyo juga selalu menyediakan 5 porsi wedang ronde dan 1 loyang roti ganjel rel , untuk 
warga yang mendapat giliran ronda, dengan estimasi pengeluaran untuk membeli dua 
kudapan tersebut adalah Rp. 55.000 .”  

P       : “ Dari soal tersebut ada unsur budayanya tidak menurut mu?.’’  
E-09 : “Ada bu, roti ganjel rel dan wedang rondenya.” 
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▪       Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat dipahami oleh subjek E-09. Hal tersebut dapat 

dilihat dari informasi yang dituliskan secara lengkap tepat dan benar. Dalam 

mengerjakan soal no.2 subjek E-09 mampu memahami permasalahan yang 

terdapat pada soal serta dapat menyelesaikan soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan sub materi metode Eliminasi dalam SPLDV. Meskipun untuk 

soal no.6 tidak selesai dikerjakan dikarenakan waktu pelaksanaan posttest 

sudah selesai.  

▪   Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk kedua soal tersebut dapat diselesaikan oleh 

subjek E-09 secara tepat dan benar. Dengan penulisan informasi yang diketahui 

serta yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga dengan 

langkahlangkah yang digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada 

soal. Hasil yang di peroleh pada tiap soal juga tepat dan benar, begitu juga 

dengan kesimpulan yang dibuat juga lengkap dan benar untuk kedua soal 

tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa subjek E-09 mampu memahami dan 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sub materi metode 

Gabungan/Campuran dalam SPLDV ini. 

4.1.4.3.2 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Subjek E-03  

Pekerjaan subjek E-03 pada soal no. 1 dapat dilihat pada gambar 4.59. 

 

Hasil pekerjaan subjek E-03 yang dapat dilihat pada Gambar 4.56 

menunjukkan bahwa subjek E-03 dapat menuliskan apa yang dikatahui dan 

ditanyakan serta dapat pula membuat kesi pulan dari permasalahan yang diberikan. 

Akan tetapi, subjek E-03 tidak menuliskan langkah-langkah untuk membuat 
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persamaan dari permasalahan yang diberikan. Terkait dengan hal ini, berikut 

disajikan hasil wawancara dengan subjek E-03. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Petikan Wawancara dengan Subjek E-03 Soal No.1 

Pekerjaan Subjek E-03 soal no.2 dapat dilihat pada Gambar 4.61. 

 

Hasil pekerjaan subjek E-03 menunjukkan bahwa subjek E-03 dapat 

memahami masalah pada soal sehingga mampu menuliskan informasi-informasi 

yang didapat dari soal. Subjek E-03 dapat menulis apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal secara lengkap serta dapat pula menyusun strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-03 juga menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian masalah pada soal. Dimana untuk menyelesaikan soal eliminasi 

tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh subjek E-03 adalah membuat 

persamaan dari pernyataan yang diketahui. Kemudian setelah mendapatkan kedua 

persamaan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-03 adalah 

mencari nilai 𝑥 dengan mengeliminasi variabel 𝑦 sehingga diperoleh 𝑥 = 2.000. 

P      : “ kemarin kamu bisa mengerjakan soal no.1?.” 
E-03 : “Sepertinya sih bisa bu.”  
P       : “Coba yang diketahui dan ditanyanya apa saja?.” 
E-03 : “yang diketahui Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp.8.000 dan Samuel 

membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 13.000. Ditanya buatlah model 
matematikanya!.”  

P     : “Setelah itu langkah selanjutnya yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut apa?.” 

E-03 : “Lansung menuliskan 2𝑥 + 𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 𝑦 = 13.000.  
P       : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-03 : “Ada, bu. Tahu bakso oleh-oleh khas Jawa Tengah.” 
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setelah mendapatkan nilai 𝑦 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek E-03 

adalah mencari nilai 𝑦 dengan mengeliminasi variabel 𝑥 sehingga diperoleh 𝑦 = 

5.000. Namun subjek E-03 tidak dapat menyimpulkan hasil pekerjaannya. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap subjek E-03. Kutipan wawancara 

penelitian dengan subjek E-03 disajikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62 Petikan Wawancara dengan Subjek E-03 soal no. 2  

Pekerjaan subjek E-03 soal no. 3 dapat dilihat pada Gambar 4.63. 

 

P : “Soal no. 2 bisa kamu kerjakan?”  
E-03 : “Bisa, bu.”  
P : “Kemarin ngerjainnya gimana?”  
E-03 : “Kan awalnya saya nulis apa yang diketahuinya terlebih dahulu bu, yaitu : Nela membeli 3 

arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.11.000 dan Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 
es dawet seharga Rp. 13.000. saya juga menulis apa yang ditanyakan pada soal, yaitu 
berapa harga 1 buah aremarem dan harga 1 gelas es dawet. Lalu setelah itu menuliskan 
apa yang diketahui dan ditanyakan saya membuat persamaan dari pernyataan yang 
diketahuinya bu. Karna disoalnya diperintahkan untuk menggunakan rumus eliminasi 
maka langkah selanjutnya saya mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan itu Bu 
biar bisa dapet berapa nilai 𝑥 dan 𝑦 nya. Kemarin yang saya eliminasi terlebih dahulu itu 
variabel 𝑦 nya karena koefisiennya sudah sama maka saya hanya mengkalikan semua 
persamaan dengan 1 semua bu setelah itu lansung mengeliminasi variabel 𝑦 , sehingga 
saya dapat memperoleh nilai 𝑥 = 2.000, kemudian saya mencari nilai 𝑦 nya dengan 
mengeliminasi variabel 𝑥, dengan menyamakan koefisiennya terlebih dahulu sehingga 
diperoleh 𝑦 = 5.000.”  

P : “Ketika mengerjakan soal ini ada kesulitan gak?”  
E-03 : “Nggak, bu.”  
P : “Menurut kamu dalam soal ini ada unsur budayanya gak? Misal dari makanannya?.” 
 E-03 : “Ada, bu.”  
P : “Apa?”  
E-03 : “Es Dawet dan arem-aremnya bu, pokoknya keduanya sama-sama makanan khas Jawa 

Tengah.”  
P : “Menurut mu harga arem-arem dan harga es dawet yang diperoleh dalam soal sesuai dengan 

harga yang ada dikehidupan nyata gak?”  
E-03 : “Sepertinya sesuai bu.” 
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Dari Gambar 4.63 terlihat bahwa subjek E-03 kurang memahami masalah 

pada soal sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui namun salah dalam 

menuliskan apa yang ditanyakan dari permasalahan yang diberikan pada soal. 

Selain itu subjek E-09 juga tidak menggunakan langkah-langkah yang tepat untuk 

membuat persamaan dari permasalahan yang diketahui. Dari hasil pekerjaannya 

yang belum rampung di atas sepertinya subjek E-03 belum terlalu memahami 

strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawabncara terhadap subjek E-03. Berikut kutipan wawancara 

penelitian dengan E-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.64 Petikan Wawancara dengan Subjek E-03 Soal no.3  

Pekerjaan subjek E-03 soal no.6 dapat dilihat pada Gambar 4.65 

 

P       : “Soal no. 3 gimana, bisa mengerjakannya?”  
E-03 : “hmm Keknya bisa, bu.”  
P       : “Apa yang diketahui dan ditanya pada soal no.3?.” 
E-03 : “Diketahui Dinda membeli 20 buah lumpia dan 30 buah wingko babat dengan total 

pembayaran Rp. 345.000 dan Nety membeli 5 buah lumpia dan 10 buah wingko babat 
dengan total pembayaran Rp. 90.000. Ditanya berapa harga 1 buah Lumpia dan harga 1 
buah Wingko Babat kerjakan dengan menggunakan metode eliminasi!.” 

P       :”Terus bagaimana kamu mengerjakannya?.”  
E-03 : “Langkah pertama, saya mengeliminasi variabel 𝑥 nya, sehingga diperoleh nilai 𝑦 = −1.500, 

setelah mendapatkan nilai 𝑦, saya mengeliminasi variabel 𝑦 nya sehingga saya 
memperoleh 𝑥 = −2.000.”  

P      : “ Ada kesulitan gak kemarin mengerjakan soal no.3 ini?.’’  
E-03 : “Sedikit bu, hitungannya udah mulai banyak-banyak tapi bisa saya kerjakan karna sama 

seperti no. 2 ngerjainnya.”  
P       : “Ada unsur budayanya tidak dari soal ini?”  
E-03 : “Ada bu, Lumpia sama Wingko Babatnya makanan khas Semarang keknya.”  
P      :”Harga-harga persatuan dari hasil yang kemu peroleh menurut kamu sama tidak dengan harga 

jajanan tersebut di Dunia nyata?.”  
E-03: “Harusnya sih sama bu kalo hasilnya bukan minus.”sama-sama makanan khas Jawa Tengah.”.” 
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Hasil pekerjaan subjek E-03 pada soal no. 6 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.65 menunjukkan bahwa subjek E-03 dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Langkah-langkah yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal pun sudah sesui, namun subjek E-03 tidak dapat 

menuliskan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Terkait dengan hal tersebut, 

berikut disajikan kutipan wawancara dengan subjek E-03 dalam mengerjakan soal 

no.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 Petikan Wawancara dengan Subjek E-03 Soal no. 6. 

Pekerjaan subjek E-03 soal no.4 dapat dilihat pada Gambar 4.67 

 

Dari Gambar 4.67 terlihat bahwa Subjek E-03 kurang memahami cara 

penyelesian pada soal no.4, sehingga mekipun langkah-langkah yang digunakan 

sudah benar, tetapi pada peroses pengoperasiannya salah, subjek E-03 juga tidak 

membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh . Namun Informasi yang ditulis 

lengkap dan benar. Sehingga subjek E-03 dapat menuliskan apa yang diketahui dan 

P      : “ Soal no. 6 ini sulit gak?.”  
E-03: “Nggak, bu. Caranyakan sama seperti no. 2 dan no 3.”  
P     : “Bagaimana caranya?.”  
E-03:“Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, Setelah itu mengeliminasi salah 

satu variabel disini saya mengeliminasi variabel 𝑥 dengan menyamakan koefisiennya, 
sehingga diperoleh 𝑦 = 20.000, kemudian saya mengeliminasi variabel 𝑦 dengan 
menyamakan koefisiennya, sehingga diperoleh 𝑥 = 7.000. Jadi harga 1 porsi wedang ronde 
adalah Rp. 7.000 dan 1 loyang roti ganjel rel adalah Rp. 20.000.”  

P      : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-03 : “Ada, bu. Roti Ganjel Rel dan Wedang Rondenya makanan dan minuman khas Jawa Tengah.” 
P      : “Realistis gak harganya.” 
E-03 : “Iya, bu realistis.” 
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ditanyakan. Terkait dengan hal itu. Berikut kutipan wawancara dengan subjek E-03 

pada soal no. 4. 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Petikan Wawancara dengan Subjek E-03 Soal no4 

 ▪   Soal nomor 1 merupakan soal yang memuat sub materi pengertian Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimana pada soal tersebut siswa minta untuk 

membuat model matematika dari informasi yang diperoleh. Pada soal no. 1 

subjek E-03 dapat menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan 

pada soal. Subjek E-03 juga dapat membuat model matematika dari informasi 

yang diperoleh, tetapi tidak menulis pemisalan 𝑥 sebagai tahu bakso dan 𝑦 

sebagai es teh. Melainkan langsung menulis 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000 dan 4𝑥 + 1𝑦 = 

13.000. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek E-03 kurang lengkap dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengertian SPLDV.  

▪       Soal nomor 2 dan 6 merupakan soal yang memuat sub materi metode Eliminasi. 

Untuk kedua soal tersebut dapat dipahami oleh subjek E-09. Hal tersebut dapat 

dilihat dari informasi yang dituliskan secara lengkap tepat dan benar. Dalam 

mengerjakan kedua soal tersebut juga subjek E-09 mampu memahami 

permasalahan yang terdapat pada soal serta dapat menyelesaikan soal atau 

permasalahan yang berkaitan dengan sub materi metode Eliminasi dalam 

SPLDV. Meskipun untuk kedua soal tersebut masih kurang lengkap pada 

bagian kesimpulan dan pemisalan untuk membuat persamaannya.  

▪  Soal nomor 3 dan 4 merupakan soal yang memuat sub materi metode 

Gabungan/Campuran. Untuk soal no.4 subjek E-03 dapat menulisan informasi 

yang diketahui serta yang ditanyakan secara lengkap dan benar, begitu juga 

dengan langkah-langkah yang digunakan sesuai dengan apa yang 

diperintahkan pada soal, namun pada pengoperasiannya masih salah sehingga 

P      : “Kemarin saat mengerjakan soal no. 4 kamu merasa sulit gak?.”  
E-03 : “agak sulit bu. Soalnya hitung-hitunganya banyak.” 
P       : “Lalu bagaimana cara kamu menyelesaikannya?.”  
E-03  : “Menulis apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian membuat 

persamaan. Setelah itu mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦, sehingga diperoleh 
𝑦 = 5.000.  

P        : “Ada unsur budayanya gak di soal ini menurut kamu?.”  
E-03   : “Ada, bu. Es Cao dan Soto Bangkongnya makanan khas Jawa Tengah.” 
P         : “Realistis gak harganya.”  
E-03    : “Iya, bu realistis.” 
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hasil yang diperoleh kurang tepat. Untuk soal no. 3 subjek E-03 hanya dapat 

menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan benar, tetapi untuk 

informasi apa yang ditanyakan masih kurang tepat. Sehingga dalam langkah 

pengerjakannya pun salah dimana yang seharusnya menggunakan langkah 

metode Gabungan/campuran tetapi subjek E-03 malah menggunakan langkah 

pennyelesaian pada motode eliminasi, untuk pengoperasian pada soal no. 3 

jugas subjek E-03 masih kurang teliti sehingga hasilnya kurang tepat. Jadi, 

disimpulkan bahwa subjek E-03 cukup mampu memahami dan menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan sub materi metode Gabungan/Campuran dalam 

SPLDV ini, hanya saja kurang teliti dalam membaca informasi dan 

pengoperasian. 

4.2   Ringkasan Hasil Penelitian Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Berdasarkan analisis pada sub bab 4.2.3. Berikut ini ringkasan 

ketercapaian indikator kemampuan literasi matematis siswa.  

4.2.1   Ringkasan Hasil Penelitian Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Kelompok Tanggung Jawab Tinggi 

 Tabel 4.12 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Tanggung Jawab Tinggi 

Indikator Subjek E-26 Subjek E-25 

Komunikasi Pada soal no. 1,2,3,4,5 dan 6 

subjek E-26 dapat memahami dan 

menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan terkait 

dengan tujuan soal secara lengkap, 

tepat dan benar. Simpulan: 

Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5 dan 6 subjek E-

25 dapat memahami dan menuliskan 

informasi yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

secara lengkap, tepat dan benar. 

Simpulan: Mampu 

Matematisasi Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-26 mampu dalam 

menerjemahkan permasalahan ke 

dalam Bahasa matematis. 

Simpulan: Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-25 mampu dalam menerjemahkan 

permasalahan ke dalam Bahasa 

matematis. Hanya saja pada soal no.6 

masih sedikit kurang lengkap dalam 

penulisannya Simpulan: Secara 

keseluruhan Mampu 

Merumuskan strategi 

untuk memecahkan 

masalah 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-26 mampu dalam 

merencanakan suatu pendekatan 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-25 mampu dalam merencanakan 

suatu pendekatan atau strategi 

penyelesaian pada soal, meskipun 

pada soal no. 5 tidak selesai 
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atau strategi pada penyelesaian 

masalah. Simpulan: Mampu 

dikerjakan dikarenakan waktu 

posstest sudah selesai. Simpulan: 

namun secara keseluruhan sudah 

Mampu 

Penalaran dan 

Argumen 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-26 mampu dalam 

membuat kesimpulan dari solusi 

yang dihasilkan meskipun untuk 

soal no. 5 subjek E-26 tidak 

menuliskan kesimpulan 

dikarenakan waktu posstest sudah 

selesai, namun secara keseluruhan 

untuk kesimpulannya Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-25 mampu dalam membuat 

kesimpulan dari solusi yang 

dihasilkan meskipun untuk soal no. 5 

subjek E-25 tidak menuliskan 

kesimpulan dikarenakan waktu 

posstest sudah selesai, dan pada soal 

no. 6 juga tidak menuliskan 

kesimpulan diakarenakan lupa, namun 

secara keseluruhan untuk 

kesimpulannya Mampu 

 

4.2.2  Ringkasan Hasil Penelitian Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Kelompok Tanggung Jawab Sedang  

Tabel 4.13 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Tanggung Jawab Sedang 

Indikator Subjek E-04 Subjek E-31 

Komunikasi Pada soal no. 1,2,3,4,5 dan 6 

subjek E-04 dapat memahami dan 

menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan terkait 

dengan tujuan soal secara lengkap, 

tepat dan benar. Simpulan: 

Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5 dan 6 subjek E-

31 dapat memahami dan menuliskan 

informasi yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

secara lengkap, tepat dan benar. 

Simpulan: Mampu 

Matematisasi Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-04 mampu dalam 

menerjemahkan permasalahan ke 

dalam Bahasa matematis. 

Simpulan: Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-31 mampu dalam menerjemahkan 

permasalahan ke dalam Bahasa 

matematis. Hanya saja pada soal no.6 

tidak menuliskan model 

matematisasinya dikarenakan soal 

tidak selesai dikerjakan karena waktu 

pengerjaan sudah selesai Simpulan: 

Secara keseluruhan Mampu 

Merumuskan strategi 

untuk memecahkan 

masalah 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-04 mampu dalam 

merencanakan suatu pendekatan 

atau strategi pada penyelesaian 

masalah, namun untuk soal no. 5 

masih kurang lengkap dalam 

pengerjaannya dikarenakan belum 

selesai dikerjakan karena waktu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-31 mampu dalam merencanakan 

suatu pendekatan atau strategi 

penyelesaian pada soal, meskipun 

pada soal no. 6 tidak selesai 

dikerjakan dikarenakan waktu 

posstest sudah selesai. Simpulan: 
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pengerjaan sudah selesai. 

Kesimpulannya secara 

keseluruhan sudah : Mampu 

namun secara keseluruhan sudah 

Mampu 

Penalaran dan 

Argumen 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 

subjek E-04 mampu dalam 

membuat kesimpulan dari solusi 

yang dihasilkan meskipun untuk 

soal no. 5 subjek E-04 tidak 

menuliskan kesimpulan 

dikarenakan waktu posstest sudah 

selesai, namun secara keseluruhan 

untuk kesimpulannya Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4,5, dan 6 subjek 

E-31 mampu dalam membuat 

kesimpulan dari solusi yang 

dihasilkan meskipun untuk soal no. 6 

subjek E-31 tidak menuliskan 

kesimpulan dikarenakan waktu 

posstest sudah selesai, namun secara 

keseluruhan untuk kesimpulannya 

Mampu 

 

4.2..3  Ringkasan Hasil Penelitian Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Kelompok Tanggung Jawab Rendah  

Tabel 4.14 Analisis Kemampuan Literasi Matematis Tanggung Jawab Rendah 

Indikator Subjek E-09 Subjek E-03 

Komunikasi Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek 

E-09 dapat memahami dan 

menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan terkait 

dengan tujuan soal secara lengkap, 

tepat dan benar. Simpulan: 

Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek E-

31 dapat memahami dan menuliskan 

informasi yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

secara lengkap, tepat dan benar. 

Hanya saja pada soal no. 3 subjek E-

31 salah dalam menuliskan informasi 

apa yang ditanyakan dalam soal 

sehingga menyebabkan salah 

menyusun strategi atau langkah-

langkah dalam menyelesaikan soal. 

Namun secara keseluruhan untuk 

Simpulan: Mampu 

Matematisasi Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek 

E-09 mampu dalam 

menerjemahkan permasalahan ke 

dalam Bahasa matematis. Hanya 

saja pada soal no.6 tidak 

menuliskan model 

matematisasinya dikarenakan soal 

tidak selesai dikerjakan karena 

waktu pengerjaan sudah selesai 

Simpulan: Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek E-

31 mampu dalam menerjemahkan 

permasalahan ke dalam Bahasa 

matematis. Hanya saja masih belum 

lengkap dalam penulisannya. 

Simpulan: Secara keseluruhan 

Mampu 
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Merumuskan strategi 

untuk memecahkan 

masalah 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek 

E-09 mampu dalam merencanakan 

suatu pendekatan atau strategi 

pada penyelesaian masalah, 

namun untuk soal no. 6 masih 

kurang lengkap dalam 

pengerjaannya dikarenakan belum 

selesai dikerjakan karena waktu 

pengerjaan sudah selesai. 

Kesimpulannya secara 

keseluruhan sudah : Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek E-

31 mampu dalam merencanakan suatu 

pendekatan atau strategi penyelesaian 

pada soal. Hanya saja untuk soal no. 3 

salah menggunakan strategi atau 

langkahlangkah dalam penyelesaian 

soalnya, hal ini dikarenakan kesalahan 

subjek E-31 dalam menuliskan 

informasi apa yang ditanyakan 

sehingga menyebabkan kesalahan 

dalam menuyusun strategi 

penyelesaian soalnya, dan pada soal 

no. 4 tidak selesai dikerjakan 

dikarenakan waktu posstest sudah 

selesai. Simpulan: namun secara 

keseluruhan sudah cukup Mampu 

Penalaran dan 

Argumen 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek 

E-04 mampu dalam membuat 

kesimpulan dari solusi yang 

dihasilkan meskipun untuk soal 

no. 6 subjek E-09 tidak 

menuliskan kesimpulan 

dikarenakan waktu posstest sudah 

selesai, namun secara keseluruhan 

untuk kesimpulannya Mampu 

Pada soal no. 1,2,3,4, dan 6 subjek E-

31 tidak mampu dalam membuat 

kesimpulan dari solusi yang 

dihasilkan. Secara keseluruhan untuk 

kesimpulannya Tidak Mampu 

 

4.2.4   Ringkasan Hasil Penelitian Literasi Matematis Siswa Semua Subjek  

Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Penelitian Literasi Matematis Siswa Semua Subjek  

Indikator/ Subjek 
No. 

Soal 

Tinggi Sedang Rendah 

E-26 E-25 E-04 E-31 E-09 E-03 

Komunikasi  1 √ √ √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ × 

4 √ √ √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ 𝒐 𝒐 

6 √ √ √ √ √ √ 

Matematisasi 1 √ √ √ √ √ × 

2 √ √ √ √ √ × 

3 √ √ √ √ √ × 
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4 √ √ √ √ √ × 

5 √ √ √ √ 𝒐 𝒐 

6 √ × √ √ × × 

Merumuskan Strategi untuk 

Memecahkan Masalah  

1 √ √ √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ × 

4 √ √ √ √ √ √ 

5 √ × × √ 𝒐 𝒐 

6 √ √ √ √ √ √ 

Penalaran dan Argumen  1 √ √ √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ √ × 

3 √ √ √ √ √ × 

4 √ √ √ √ √ × 

5 × × × √ 𝒐 𝒐 

6 √ × √ × × × 

Keterangan : 

 √ : memenuhi indikator    × : tidak memenuhi indikator    𝑜 : soal tidak dikerjakan 

4.3          Analisis Tanggung Jawab Siswa  

Responden angket tanggung jawab siswa terdiri dari 32 siswa kelas VIII 

A SMP Negeri 40 Semarang. Pengisian angket dilaksanakan setelah tes 

kemampuan Literasi Matematis. Dari hasil analisis pengisian angket tanggung 

jawab siswa diperoleh skor tanggung jawab siswa seperti pada Lampiran 45.  

Analisis tanggung jawab siswa dilakukan dengan cara deskriftif dan 

perhitungan skor angket tanggung jawab dalam bentuk presentase yang dilakukan 

dengan cara mengelompokkan butir angket berdasarkan indikator yang diwakili. 

Kemudian pada tiap indikatornya akan dihitung presentase tanggung jawab siswa 

yang diperoleh siswa. Terkait dengan hal itu akan disajikan presentase tiap 

indikator tanggung jawab siswa pada angket berdasarkan pada Tabel 4.17 berikut  
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Tabel 4.16 Pencapaian Tiap Indikator Tanggung Jawab Sisawa 

Indikator Presentase 

1 65% 

2 4,75% 

3 75% 

4 64,79% 

Selain itu dihitung juga presentase skor angket tanggung jawab siswa 

untuk tiap indikator pada masing-masing kelompok. Presentase tiap indikator 

tanggung jawab siswa pada masing-masing kelompok disajikan pada Tabel 4.18.  

Tabel 4.17 Pencapaian Tiap Indikator Tanggung Jawab Setiap Kelompok 

Indikator 
Presentase 

K-Tinggi K-Sedang K-Rendah 

1 80% 60% 60% 

2 77,5% 40,90% 30% 

3 93,75% 70,45% 50% 

4 79,44% 61,21% 45,5% 

Deskriftif subjek dilakukan dengan cara mendekripsikan semua subjek 

terpilih berdasarkan indikator-indikator tanggung jawab siswa yang telah 

ditetapkan. 

 Setelah angket tanggung jawab siswa diberikan kepada kelas VIII A SMP 

Negeri 40 Semarang, dan diisi oleh siswa, peneliti menganalisis jawaban siswa 

tersebut. Analisis ini berdasarkan pada indikator tanggung jawab yang telah 

ditetapkan, yaitu: (1) kedisplinan; (2) sportifitas; (3) ketaatan pada tata tertib; 

(4)komitmen pada belajar. 

4.3.1      Analisis Tanggung Jawab Kategori Tinggi Subjek E-26  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-26 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-26 mengenai karakter tanggung 

jawab dapat dilihat pada Gambar 4.69 

 
P      : “Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.”  

E-26: “Sebelum bel masuk berbunyi pokoknya bu, kadang 30 menit sebelum bel, kadang ya paling 

lambat 15 menit sebelum bel.” 
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Gambar 4.69 Petikan Wawancara dengan Subjek E-26 Terkait Karakter Tanggung 

Jawab  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-26 datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, mengumpulkan tugas 

tepat waktu, mengerjakan soal-soal di buku paket matematika jika ada waktu 

senggang meskipun itu bukan tugas rumah, mampu membuat simpulan pada akhir 

pebelajaran dan memperhatikan saat guru menjelaskan materi pembelajaran. 

Subjek E-26 juga tidak pernah membuat gaduh di dalam kelas, dapat berdiskusi 

(Lanjutan) 

P      : “Apakah kamu mengerjakan soal-soal yang ada dibuku paket matematika meskipun itu 

bukan tugas rumah?.” 

E-26: “Iya bu, kadang saya kerjakan, meskipun tidak disuruh untuk mengerjakannya, tapi itu juga 

kalau ada waktu luang sih, kalau gak ada ya paling saya mengerjakan soalsoal yang menjadi 

tugas rumah saja.”  

P     : “Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.”  

E-26: “Memperhatikan dan mendengar penjelasan guru tersebut, bu. Supaya saya bisa paham apa 

yang sedang guru ajarkan.”  

P      : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.”  

E-26 : “Saya bisa berkelompok dengan siapa saja bu, tidak hanya dengan teman-teman dekat saya 

saja.”  

P     :“Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.” 

E-26: “Pernah bu, kalau ada teman saya menyampaikan pendapatnya ketika diskusi kelompok 

saya mendengarkan pendapatnya serta mempertimbangkan pendapat yang disampaikan 

oleh teman tersebut.” 

P       : “Kalau ada tugas, kamu mengerjakannya dengan cara mencontek atau mengerjakan 

sendiri?.” 

E-26: “Saya kerjakan sendiri bu.”  

P     : “Pada saat mengumpulkan tugas kamu selalu tepat waktu gak?.” 

E-26: “Iya bu, saya selalu mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu.”  

P     : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.”  

E-26: “Tidak pernah bu, saya selalu mengerjakan ulangan dengan jujur.”  

P   : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.”  

E-26: “Kalau saya memperhatikan guru menjelaskan dan paham sama penjelasannya saya bisa bu 

menyimpulkan apa yang sudah saya pelajari.” 

P    : “Kamu pernah gak, ketika jam pelajaran berlansung, kamu keasikan ngobrol sama temen 

mu?.” 

E-26 : “Pernah bu, tapi itu ketika disuruh diskusi atau pada saat saya sudah mengerjakan tugas 

yang guru berikan, tapi kalo pas guru jelasin sebisa mungkin saya tidak mengobrol dengan 

teman saya bu, biar bisa fokus perhatiin guru menjelaskan di depan.” 
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dengan siapa saja teman sekelasnya tidak hanya dengan teman-teman dekatnya saja, 

berani menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok dan mendengarkan pendapat 

teman lain ketika diskusi kelompok. Selain itu subjek E-26 juga jujur dalam 

mengerjaka ulangan, serta tidak pernah menyalin pekerjaan temannya melainkan 

berusaha sendiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan uraian di 

atas maka subjek E-26 memenuhi keempat indikator tanggung jawab yaitu, 

kedisiplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib, dan komitmen pada belajar. 

4.3.2     Analisis Tanggung Jawab Kategori Tinggi Subjek E-25  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-25 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-25 dapat dilihat pada 

Gambar 4.70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P      :“Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.” 

E-25:“30 menit sebelum bel,bu.”  

P      :“Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.”  

E-25 : “Memperhatikan penjelasan guru tersebut, bu.”  

P        : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.”  

E-25: “Kadang-kadang sih bu, kalo mood saya lagi baik saya bisa berkelompok dengan siapa saja 

bu, tapi kalo lagi jelek moodnya saya hanya bisa berkelompok dengan teman-teman dekat 

saya saja.”  

P    :“Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.”  

E-25:“Sering bu, kalau ada teman saya menyampaikan pendapatnya saya mendengarkan 

pendapatnya bu.” 

P       : “Kalau ada tugas, kamu mengerjakannya dengan cara mencontek atau mengerjakan 

sendiri?.”  

E-25: “Saya kerjakan sendiri bu.” 

P     : “Pada saat mengumpulkan tugas kamu selalu tepat waktu gak?.”  

E-25: “Iya bu, tepat waktu.” 

P     : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.”  

E-25: “Tidak pernah bu, saya selalu mengerjakan ulangan dengan jujur.”  

P   : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.”  

E-25: “Kadang bisa bu, kalau memperhatikan guru menjelaskan.”  

P    : “Kamu pernah gak, ketika jam pelajaran berlansung, kamu keasikan ngobrol sama temen 

mu?.” 

E-25: “Pernah bu, tapi jarang, paling ketika ada keperluan doang, pnjem bolpoin misalnya, atau 

pada saat diskusi.”  

P      : “Kalau ada waktu luang di rumah biasanya kamu ngapain?.”  

E-25: “Main Hp bu, tapi kadang belajar sih kalo lagi mood.” 
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 Gambar 4.70 Petikan Hasil Wawancara dengan Subjek E-25 Terkait Karakter Tanggung Jawab  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-25 datang ke sekolah 30 menit sebelum bel berbunyi, 

mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar bila ada waktu luang di rumah, mampu 

membuat simpulan pada akhir pebelajaran dan memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi pembelajaran. Subjek E-25 juga tidak pernah membuat gaduh 

di dalam kelas, dapat berdiskusi dengan siapa saja teman sekelasnya tidak hanya 

dengan teman-teman dekatnya saja namun bergantung pada moodnya, berani 

menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok dan mendengarkan pendapat teman 

lain ketika diskusi kelompok. Selain itu subjek E-26 juga jujur dalam mengerjakan 

ulangan, serta tidak pernah menyalin pekerjaan temannya melainkan berusaha 

sendiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas maka 

subjek E-25 memenuhi keempat indikator tanggung jawab yaitu, kedisiplinan, 

sportifitas, ketaatan pada tata tertib, dan komitmen pada belajar. 

4.3.3       Analisis Tanggung Jawab Kategori Sedang Subjek E-04  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-04 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-04 dapat dilihat pada Gambar 

4.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P      : “Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.”  

E-04: “Sebelum bel,bu.”  

P     : “Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.”  

E-04: “Memperhatikan penjelasan guru tersebut, bu.”   

P      : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.”  

E-04: “Kadang bisa dengan siapa saja bu tapi kadang ya Cuma bisa sama teman-teman dekat saya 

saja.”  

P   : “Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.”  

E-04: “Iya, bu. Saya menyampaikan pendapat ketika diskusi, ketika ada teman yang 

menyampaikan pendapatnya juga saya dengar bu.”  

P       : “Kalau ada tugas, kamu mengerjakannya dengan cara mencontek atau mengerjakan 

sendiri?.” 

E-04: “Nyalin punya temen bu, hehe.”  

P      : “Pada saat mengumpulkan tugas kamu selalu tepat waktu gak?.” 

E-04 : “Iya bu, tepat waktu.”  
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Gambar 4.71 Petikan Hasil Wawancara dengan Subjek E-04 Terkait Karakter Tanggung 
Jawab  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-04 datang ke sekolah bel berbunyi, mengumpulkan tugas tepat 

waktu, memperhatikan saat guru menjelaskan. Subjek E-04 juga tidak pernah 

membuat gaduh di dalam kelas, terkadang dapat berdiskusi dengan siapa saja teman 

sekelasnya, berani menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok dan 

mendengarkan pendapat teman lain ketika diskusi kelompok serta jarang membuat 

gaduh dikelas. Namun subjek E-04 terkadang tidak jujur dalam mengerjakan 

ulangan, serta pernah menyalin pekerjaan temannya, bila ada waktu luang digunaka 

untuk bermain Hp. Berdasarkan uraian di atas maka subjek E-04 memenuhi tiga 

indikator tanggung jawab yaitu, kedisiplinan, ketaatan pada tata tertib, dan 

komitmen pada belajar. 

4.3.4     Analisis Tanggung Jawab Kategori Sedang Subjek E-31  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-31 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-31 dapat dilihat pada Gambar 

4.72. 

 

 

P     : “Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.”  

E-31: “Jam setengah tujuhan,bu.”  

P     : “Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.”  

E-31: “Memperhatikan dan mendengarkan, bu.”  

P      : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.”  

  

(Lanjutan) 

P       : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.” 

E-04 : “Pernah bu, kalau udah mentok banget otaknya gak bisa mikir, kadang saya nyontek diam-

diam pekerjan teman disebelah saya bu.  

P    : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.”  

E-04 : “Saya kadang kurang paham bu kalo disuruh menyimpulkan pembelajaran, meskipun sudah 

memperhatikan guru pada saat menjelaskan. Tapi saya paham maksud yang dijelaskan 

guru, Cuma gak bisa merangkai kata-katanya untuk menjadikan sebuah kesimpulan.” 

P     : “Kamu pernah gak, ketika jam pelajaran berlansung, kamu keasikan ngobrol sama temen 

mu?.” 

E-04 : “Pernah bu, tapi jarang..” 

P       : “Kalau ada waktu luang di rumah biasanya kamu ngapain?.”  

E-04  : “Main Hp bu.” 
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Gambar 4.72 Petikan Hasil Wawancara dengan Subjek E-31 Terkait Karakter Tanggung 
Jawab  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-31 datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, memperhatikan saat 

guru menjelaskan, tidak pernah mencontek saat ulangan, dapat menyimpulkan apa 

yang sudah dipelajari diakhir pembelajaran, tidak pernah menyalin pekerjaan teman 

saat diberikan tugas, melainkan dikerjakan sendiri. Subjek E-31 juga tidak pernah 

membuat gaduh di dalam kelas, berani menyampaikan pendapat saat diskusi 

kelompok dan mendengarkan pendapat teman lain ketika diskusi. Namun subjek 

E31 terkadang sering lupa mengerjakan tugas sehingga tidak tepat waktu pada saat 

pengumpulan tugas, pernah kurang teliti dalam mengerjakan ulangan atau tidak 

mengecek hasil pekerjaannya terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, bila ada waktu 

luang digunaka untuk bermain Hp. Berdasarkan uraian di atas maka subjek E-31 

masih memenuhi keempat indikator tanggung jawab yaitu, kedisiplinan, sportifitas, 

ketaatan pada tata tertib, dan komitmen pada belajar. Meskipun ada beberapa 

(Lanjutan)  

E-31: “Cuma bisa sama teman-teman dekat saya saja, bu.” 

P    : “Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.”  

E-31: “Iya, bu. Saya menyampaikan pendapat ketika diskusi, ketika ada teman yang 

menyampaikan pendapatnya juga saya dengarkan bu.” 

P      : “Kalau ada tugas, pernah tidak kamu mencontek pekerjaan temen mu?.” 

E-31: “Tidak pernah bu, saya selalu mengerjakannya sendiri.”  

P     : “Pada saat mengumpulkan tugas kamu selalu tepat waktu gak?.”  

E-31: “Tidak bu, kadang saya lupa mengerjakan, makanya kadang ngumpulinnya telat.”  

P      : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.”  

E-31: “Tidak pernah bu, saya biasanya kalo sudah mentok gak bisa mikir ya udah ngisinya asal-

asalan aja yang penting hasil kerja saya sendiri.”  

P    : “Kamu pernah nggak ketika mengerjakan ulangan salah menghitung, padahal rumus atau 

langkah-langkah yang kamu gunakan sudah benar?.”  

E-31: “Pernah bu, kalau udah tau hasilnya tu nyesek baget, harusnya saya cek dulu dengan teliti 

sebelum mengumpulkan.”  

P   : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.” 

E-31 : “Kadang bisa bu kalau memperhatikan saat guru menjelaskan.”  

P      : “Kamu pernah gak, ketika jam pelajaran berlansung, kamu membuat kegaduhan dikelas?.” 

E-31 : “Tidak pernah bu..”  

P      : “Kalau ada waktu luang di rumah biasanya kamu ngapain?.”  

E-31: “Main Hp bu.” 
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kebiasaan subjek E-31 yang tidak sesuai dengan keempat indikator yang telah 

ditetapkan, namun sebagian besar kebiasaannya sudah memenuhi keempat 

indikator tersebut.  

4.3.5     Analisis Tanggung Jawab Kategori Rendah Subjek E-09  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-09 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-09 dapat dilihat pada Gambar 

4.73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.73 Petikan Hasil Wawancara dengan Subjek E-09 Terkait Karakter Tanggung 
Jawab  

P     : “Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.”  

E-09: “15 menit sebelum bel, bu.” 

P      : “Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.”  

E-09: “Memperhatikan dan mendengarkan, bu.”  

P      : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.” 

E-09: “Kadang cuma bisa sama teman-teman dekat saya saja, bu, tapi kadang bisa sama siapa aja 

kok bu.”  

P   : “Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.”  

E-09: “Iya, bu. Saya menyampaikan pendapat ketika diskusi, ketika ada teman yang 

menyampaikan pendapatnya juga saya dengarkan bu.”  

P     : “Kalau ada tugas, pernah tidak kamu mencontek pekerjaan temen mu?.”  

E-09: “Pernah bu, sering malah, hehe.”  

P     : “Kenapa tidak mengerjakan sendiri?.”  

E-09: “kadang saya lupa bu kalau ada tugas, kadang juga karna gak bisa ngerjain makanya nggak 

saya kerjakan sendiri.” 

P      : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.” 

E-09: “Pernah bu, saya lebih sering mencontek dari pada mengerjakan sendiri, soalnya kadang soal 

ulangan lebih susah dari pada contoh yang guru berikan.” 

P    : “Kalau diminta menyampaikan hasil diskusi kelompok mu didepan kelas kamu berani nggak?.” 

E-09: “Berani, bu.”  

P   : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.”  

E-09: “Kadang bisa bu kalau memperhatikan saat guru menjelaskan.”  

P      : “Kamu pernah gak, ketika jam pelajaran berlansung, kamu membuat kegaduhan dikelas?.” 

E-09: “Sering bu, saya mudah bosen soalnya kalau memperhatikan guru menjelaskan terus, 

apalagi kalau gurunya pada saat menjelaskan ngebosenin.”  

P      : “Kalau ada waktu luang di rumah biasanya kamu ngapain?.”  

E-09: “Main Hp bu.” 
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Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-09 datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi, 

memperhatikan saat guru menjelaskan, terkadang dapat menyimpulkan apa yang 

sudah dipelajari diakhir pembelajaran, berani menyampaikan pendapat saat diskusi 

kelompok dan mendengarkan pendapat teman lain ketika diskusi. Namun subjek 

E09 terkadang sering lupa mengerjakan tugas sehingga tidak tepat waktu pada saat 

pengumpulan tugas, sering tidak jujur saat ulangan, sering menyalin pekerjaan 

teman saat ada tugas, sering membuat kegaduhan dikelas, bila ada waktu luang 

digunaka untuk bermain Hp. Berdasarkan uraian di atas maka subjek E-09 

memenuhi dua indikator tanggung jawab yaitu, kedisiplinan dan, ketaatan pada tata 

tertib. 

4.3.6       Analisis Tanggung Jawab Kategori Rendah Subjek E-03  

Hasil angket tanggung jawab siswa subjek E-03 dapat dilihat pada 

Lampiran 48. Kutipan wawancara dengan subjek E-03 dapat dilihat pada Gambar 

4.74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P      : “Kamu datang kesekolah biasanya pukul berapa?.”  

E-03: “Jam 6.30 kadang, kadang jam 7 kurang 15 menit bu.” 

P     : “Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, apa yang kamu lakukan?.” 

E-03: “Kadang perhatiin, bu.” 

P     : “Ketika diminta untuk diskusi kelompok, apakah kamu hanya bisa berdiskusi dengan teman-

teman terdekat kamu saja, atau bisa dengan siapa saja teman sekelas mu?.” 

E-03: “Saya cuma bisa sama teman-teman dekat saya saja, bu.”  

P   : “Pada saat diskusi kelompok, kamu pernah menyampaikan pendapat kepada teman 

sekelompok mu tidak? Dan ketika ada teman sekelompok mu menyampaikan pendapat 

apa yang kamu lakukan?.” 

E-03: “Iya, pernah bu. Saya menyampaikan pendapat ketika diskusi, ketika ada teman yang 

menyampaikan pendapatnya juga saya dengarkan bu.” 

P     : “Kalau ada tugas, pernah tidak kamu mencontek pekerjaan temen mu?.” 

E-03: “Kadang-kadang bu, kalau lupa mengerjakan di rumah, dan kalau gak paham.” 

P      : “Ketika ada ulangan kamu pernah mencontek tidak?.”  

E-03: “Pernah bu, tapi jarang Cuma kadang-kadang saja pas lagi mumet gak bisa mikir.” 

P    : “Kalau diminta menyampaikan hasil diskusi kelompok mu didepan kelas kamu berani nggak?.” 

E-03: “Nggak berani, bu.”  

P     : “Kenapa?.”  

E-03: “Takut salah bu, takut apa yang saya sampaikan gak sesuai sama konsep kelompok.” 

P   : “Saat diminta untuk membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran, apakah kamu bisa 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ?.”  
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Gambar 4.74  Petikan Hasil Wawancara dengan Subjek E-03 Terkait Karakter Tanggung Jawab  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka diperoleh informasi 

bahwa: Subjek E-03 datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, menyampaikan 

pendapat saat diskusi kelompok dan mendengarkan pendapat teman lain ketika 

diskusi. Namun subjek E-03 terkadang sering lupa mengerjakan tugas sehingga 

tidak tepat waktu pada saat pengumpulan tugas, terkadang tidak jujur saat ulangan, 

terkadang juga menyalin pekerjaan teman saat ada tugas, tidak memperhatikan saat 

guru menjelaskan, tidak berani dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 

karena takut salah, sering membuat kegaduhan dikelas, bila ada waktu luang 

digunaka untuk bermain Hp. Berdasarkan uraian di atas maka subjek E-09 

memenuhi satu indikator tanggung jawab yaitu, kedisiplinan. 

4.3.7       Ringkasan Hasil Penelitian Tangung Jawab Siswa 

 4.3.7.1 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Tinggi  

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Tinggi 

Indikator 
Kelompok Tinggi 

Subjek E-26 Subjek E-25 

Kedisiplinan  1. Selalu datang ke sekolah 

sebelum bel berbunyi  

2. Selalu mengumpulkan 

tugas tepat waktu  

3. Mampu membuat 

kesimpulan Simpulan : 

Mampu 

1.Selalu datang ke sekolah 

tepat waktu 

2. Selalu mengumpulkan tugas   

tepat waktu  

3. Mampu membuat simpulan 

Simpulan : Mampu 

Sportifitas  1. Tidak pernah menyalin  

pekerjaan teman 

2. Mengerjakan ulangan 

dengan jujur Simpulan : 

Mampu 

1.Tidak pernah menyalin 

pekerjaan teman  

2.Mengerjakan ulangan 

dengan jujur Simpulan : 

Mampu 

(Lanjutan) 

E-03: “Saya biasanya binggung bu, kalau disuruh membuat kesimpulan, karena biasanya tidak 

memperhatikan saat guru menjelaskan.”  

P     : “Kenapa gak memperhatikan saat guru menjelaskan?.”  

E-03: “Saya kadang rebut sendiri bu, isengin temen-temen saya makanya gak perhatiin.”  

P     : “Kalau ada waktu luang di rumah biasanya kamu ngapain?.” 

E-03: “Main Hp bu.” 
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Ketaatan pada tata tertib  1. Selalu memperhatikan guru 

saat menyampaikan materi  

2.Tidak pernah membuat 

keributan/kegaduahan di 

kelas Simpulan : Mampu 

1. Selalu memperhatikan saat 

guru menyampaikan 

materi 

 2.Tidak pernah membuat 

kegaduhan di kelas 

Simpulan : Mampu 

Komitmen pada belajar 1. Mengerjakan tugas-tugas di 

buku paket matematika 

meskipun itu bukan tugas 

rumah  

2.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

3.Selalu menyampaikan 

pendapat saat dskusi 

kelompok  

4. Berani menyampaikan hasil 

diskusi kelompok  

5. Dapat berkelompok dengan 

siapa saja teman di kelas  

6. Selalu meluangkan waktu 

untuk belajar Simpulan : 

Mampu 

 

1.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

2.Selalu meyampaikan 

pendapat saat diskusi 

kelompok  

3. Berani menyampaikan hasil 

diskusi kelompok  

4. Dapat berkelompok dengan 

siapa saja teman di kelas 

Simpulan : Mampu 

 

4.3.7.2   Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Sedang  

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Sedang 

Indikator 
Kelompok Sedag  

Subjek E-04 Subjek E-31 

Kedisiplinan  1.Selalu datang ke sekolah 

sebelum bel berbunyi 

2.Selalu mengumpulkan tugas 

tepat waktu  

3.Namun tidak mampu 

membuat kesimpulan 

Simpulan : Mampu 

1.Selalu datang ke sekolah 

tepat waktu  

2.Terkadang tidak 

mengumpulkan tugas tepat 

waktu  

3. Mampu membuat simpulan 

Simpulan : Mampu 

Sportifitas  1.Tidak pernah menyalin 

pekerjaan teman  

2.Mengerjakan ulangan 

dengan jujur Simpulan : 

Mampu 

1.Tidak pernah menyalin 

pekerjaan teman  

2.Mengerjakan ulangan 

dengan jujur Simpulan : 

Mampu 
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Ketaatan pada tata tertib  1.Terkadang memperhatikan 

guru saat menyampaikan 

materi  

2.Tidak pernah membuat 

keributan/kegaduahan di 

kelas Simpulan : Mampu 

1. Selalu memperhatikan saat 

guru menyampaikan 

materi 

 2.Tidak pernah membuat 

kegaduhan di kelas 

Simpulan : Mampu 

Komitmen pada belajar 1.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

2.Selalu menyampaikan 

pendapat saat dskusi 

kelompok  

3.Terkadang berani 

menyampaikan hasil 

diskusi kelompok  

5.Terkadang dapat 

berkelompok dengan siapa 

saja teman di kelas  

    Simpulan : Mampu 

 

1.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

2.Selalu meyampaikan 

pendapat saat diskusi 

kelompok  

3.Berani menyampaikan hasil 

diskusi kelompok  

4.Hanya dapat berkelompok 

dengan siapa saja teman di 

kelas Simpulan : Mampu 

 

4.3.7.3   Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Rendah  

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Rendah 

Indikator 
Kelompok Sedag  

Subjek E-04 Subjek E-31 

Kedisiplinan  1.Selalu datang ke sekolah 

sebelum bel berbunyi 

2.Terkadang mengumpulkan 

tugas tepat waktu  

3.Mampu membuat 

kesimpulan Simpulan : 

Mampu 

1.Selalu datang ke sekolah 

tepat waktu  

2.Terkadang mengumpulkan 

tugas tepat waktu  

3.Tidak mampu membuat 

simpulan Simpulan : Mampu 

Sportifitas  1.Sering menyalin pekerjaan 

teman  

2.Mengerjakan ulangan 

dengan tidal jujur Simpulan 

: Mampu 

1.Terkadang pernah menyalin 

pekerjaan teman  

2.Terkadang mengerjakan 

ulangan dengan tidak jujur 

Simpulan : Mampu 

Ketaatan pada tata tertib  1.Terkadang memperhatikan 

guru saat menyampaikan 

materi  

2.Sering membuat 

keributan/kegaduhan di 

kelas Simpulan : Mampu 

1. Terkadang memperhatikan 

saat guru menyampaikan 

materi 

 2.Sering membuat kegaduhan 

di kelas Simpulan : 

Mampu 
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Komitmen pada belajar 1.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

2.Terkadang menyampaikan 

pendapat saat dskusi 

kelompok  

3.Bermain Hp saat ada waktu 

luang  

5.Terkadang dapat 

berkelompok dengan siapa 

saja teman di kelas  

    Simpulan : Mampu 

 

1.Selalu mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang 

lain  

2.Selalu meyampaikan 

pendapat saat diskusi 

kelompok  

3.Tidak berani menyampaikan 

hasil diskusi kelompok  

4.Hanya dapat berkelompok 

dengan siapa saja teman di 

kelas Simpulan : Mampu 

 

4.3.7.4    Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Siswa Semua Subjek   

Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Penelitian Tanggung Jawab Semua Subjek 

Indikator/Subjek 
Tinggi Sedang Rendah 

E-26 E-25 E-04 E-31 E-09 E-03 

Kedisiplinan √ √ √ √ √ √ 

Sportifitas √ √ √ √ × × 

Ketaatan pada tata tertib √ √ √ √ × × 

Komitmen pada belajar  √ √ √ √ √ × 

Keterangan :  × : tidak memenuhi indikator     √ : tidak memenuhi indikator 

4.4         Pembahasan  

4.4.1      Pembahasan Kuantitatif  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model Realistics Matehematics Education (RME) 

bernuansa Etnomatematika, diperoleh hasil bahwa siswa pada kelompok yang 

menggunakan pembelajaran tersebut telah mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) secara klasikal yaitu lebih dari atau sama dengan 75% dari jumlah siswa 

yang memperoleh nilai lebih dari 70. Hal tersebut diperoleh karena pembelajaran 

dengan model RME bernuansa Etnomatematika memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengalami proses yang mirip dengan penciptaan matematika yaitu 
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membangun sendiri alat atau ide matematika, dan menemukan sendiri jawabannya. 

Hal ini selaras dengan salah satu prinsip RME yang dikatakan Asikin (2010:39) 

yaitu, penemuan terbimbing dan proses matematisasi yang kian meningkat melalui 

topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri 

proses yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Penelitian ini juga 

sesuai dengan teori Vygostky yaitu, adanya interaksi sosial dimana siswa 

melakukan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil agar dapat meransang 

siswa untuk aktif dalam mencari informasi dan berdiskusi. Hal tersebut didukung 

oleh fakta dikelas yaitu pada tahap The use of context dalam RME , siswa diminta 

untuk membentuk kelompok kecil, kemudian guru memberikan penugasan kepada 

siswa untuk pergi kepasar mengobservasi harga jajanan tradisional yang dijual di 

pasar, dan kemudian murid diminta untuk membeli 2 jenis jajanan yang berbeda, 

jajanan tersebut akan dibawa siswa sebagai bahan diskusi di kelas. Selain teori 

Vygostky ada juga teori lain yang mendukung pelaksanaan peneliti, dimana dalam 

teori yang dikembangkan oleh Piaget ini menekankan pada keterlibatan dan 

keaktifan siswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri melalui belajar aktif. 

Hal ini didukung oleh fakta dikelas pada tahap Student contribution dalam RME, 

pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk aktif mengembangkan berbagai 

strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai 

prosedur untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang benar 

dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa sendiri sehingga siswa 

dapat menemukan pengetahuannya sendiri. 

Dalam penelitian literasi matematika pada model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematik ini siswa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan lansung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dimana untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus mampu menafsirkan konsep 

matematis dari pembelajaran yang disampaikan, menfsirkan keterterkaitan antara 

materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk 

menyelesikan permasalahan tersebut serta dapat berinteraksi secara lansung di 

lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna. Hal ini sesuai 
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dengan teori Ausubel dalam Jamaris (2013:173) yaitu, sesuatu yang bermakna 

dapat diambil dari suatu bahan bacaan yang dibaca atau sesuatu yang berada di luar 

siswa. Materi-materi yang didapat atau dialami siswa dapat saja menjadi sesuatu 

yang bermakna. Kebermaknaan terjadi apabila siswa secara aktif 

menginterprestasikan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif 

yang dimilikinya. berkembangnya kognitif siswa menyebabkan hasil posttest 

kemampuan literasi siswa yang diberi pembelajaran RME bernuansa 

Etnomatematik (siswa kelas Eksperimen) dapat mencapai KKM yang ditentukan 

dalam penelitian. Dengan demikian diperoleh hasil rata-rata nilai posttest 

kemampuan literasi matematis siswa yang diterapkan pembelajaran RME 

bernuansa Etnomatematika mencapai KKM dan mencapai ketuntasan klasikal.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji proporsi dapat 

disimpulkan bahwa kelas yang menggunakan model pembelajaran RME bernuansa 

etnomatematika mencapai ketuntasan klasikal. Rata-rata nilai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol masing-masing adalah sebesar 78,96 dan 72,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan literasi matematis pada siswa dengan model pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematika lebih baik daripada kemampuan literasi matematis pada 

siswa dengan model pembelajaran ekspositori. Selain dari rata-rata hasil tes, model 

pembelajaran RME bernuansa etnomatematika ini dikatakan lebih baik karena 

dalam proses pembelajaran ini lebih menekankan pada aktivitas yang berpusat pada 

siswa, dimana guru hanya sebagai fasilitator yang mengontrol siswa agar hasil 

temuan yang diperoleh siswa dapat menjadi sesuatu yang bermakna.  

Berbeda dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori, dimana pada saat proses pembelajarannya siswa kurang aktif 

dikarenakan pembelajaran yang digunakan monoton dan kurang interaktif sehingga 

siswa cenderung bosan serta tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

model RME bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa dan telah tercapai dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Dian Ayu Setia (2017). Bahwa pembelajaran yang 
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menggunakan pendekatan RME berlansung efektif terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa, yang ditunjukkan dengan pencapaian ketuntasan belajar 

individual dan klasikal. Hal tersebut karena (1) kemampuan literasi matematis 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika 

dapat mencapai KKM dan ketuntasan klasikal, (2) kemampuan literasi matematis 

siswa yang menggunakan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika 

lebih dari kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

4.4.2      Pembahasan Kualitatif  

4.4.2.1   Pembahasan Deskripsi Literasi Matematis Siswa  

Kemampuan literasi matematis memiliki tiga aspek dimana salah satu 

aspek yang terdapat dalam kemampuan literasi matematis ini adalah aspek The 

mathematical processes, dalam aspek ini siswa dapat mendeskripsikan apa yang 

siswa lakukan untuk menghubungkan masalah dunia nyata dengan matematika 

sehingga masalah dapat terpecahkan. Berdasarkan hasil penelitian Kartika (2016), 

menyimpulkan bahwa tanggung jawab belajar siswa mengalami peningkatan 

karena masalah nyata yang digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk menginvestasikan minatnya dalam belajar. Sehingga ini 

berarti ada kaitan antara tanggung jawab dan literasi matematis. 

4.4.2.1.1  Kemampuan Literasi Matematis dengan Tanggung Jawab Tinggi  

Subjek wawancara untuk kemampuan literasi matematis dengan 

tenaggung jawab tinggi adalah E-26 dan E-25. Berdasarkan hasil analisis 

disimpulkan bahwa siswa dengan tanggung jawab tinggi dapat menguasai 4 

indikator literasi matematis pada tiap-tiap soal yang diberikan. Meskipun pada soal 

no. 5 ada 1 indikator yang tidak terpenuhi oleh E-26, namun secara garis besar 

sudah menguasai keempat indikator. Sedangkan untuk E-25 pada soal 6 dan lima 

terdapat 2 indikator yang tidak terpenuhi, namun secara garis besar sudah mampu 

menguasai keempat indikator.  
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Pada indikator komunikasi siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Artinya siswa mampu menemukan 

informasi-informasi penting yang terdapat didalam soal dan dapat menuliskan 

kembali informasi-informasi tersebut.  

Pada indikator matematisasi siswa dapat mengubah informasi yang 

diperoleh kedalam bentuk model matematika, secara tepat dan benar. Hal ini berarti 

siswa mampu mengubah pernyataan yang diperoleh dari apa yang diketahui 

kedalam kalimat atau Bahasa matematik, ini sesuai dengan teori (Burner) pada 

model iconic dan syimbol, dimana siswa mampu merepresentasikan 

pengetahuannya ke dalam symbol atau gambar.  

Pada indikator merumuskan strategi untuk memecahkan masalah siswa 

mampu menggunakan strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan perintah 

pada soal untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam soal. Meskipun 

pada soal no. 5 tidak dapat diselesaikan oleh E-25 dikarenakan waktu pengerjaan 

yang sudah selesai. Namun secara keseluruhan siswa sudah mampu untuk 

menyusun strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

Pada indikator penalaran dan argument, siswa dapat menyimpulkan hasil 

yang diperoleh dari permasalahan yang telah diselesaikan. Hal ini berarti siswa 

mampu menalar dan berargumen utntuk membuat kesimpulan dalam penyelesaian 

soalnya. 

4.4.2.1.2   Kemampuan Literasi Matematis dengan Tanggung Jawab Sedang 

Sedang Subjek wawancara untuk kemampuan literasi matematis dengan 

tanggung jawab sedang adalah E-04 dan E-31. Dapat menguasai ke empat indikator 

literasi matematis. Meskipun pada soal no 5, E-04 tidak dapat memenuhi 2 indikator 

dan E-31 tidak dapat memenuhi 1 indikator pada soal no. 6. Namun secara garis 

besar siswa dengan tanggung jawab sedang ini sudah memapu menguasai keempat 

indikator literasi matematis yang telah ditetapkan. 

 Pada indikator komunikasi siswa dapat menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Artinya siswa mampu 
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menemukan informasi-informasi penting yang terdapat didalam soal dan dapat 

menuliskan kembali informasi-informasi tersebut.  

Pada indikator matematisasi siswa dapat mengubah informasi yang 

diperoleh kedalam bentuk model matematika, secara tepat dan benar. Hal ini berarti 

siswa mampu mengubah pernyataan yang diperoleh dari apa yang diketahui 

kedalam kalimat atau Bahasa matematik, ini sesuai dengan teori (Burner) pada 

model iconic dan syimbol, dimana siswa mampu merepresentasikan 

pengetahuannya ke dalam symbol atau gambar.  

Pada indikator merumuskan strategi untuk memecahkan masalah siswa 

mampu menggunakan strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan perintah 

pada soal untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam soal. Meskipun 

pada soal no. 5 tidak dapat diselesaikan oleh E-04 dan soal no. 6 tidak diselesaikan 

oleh E-31 dikarenakan waktu pengerjaan yang sudah selesai. Namun secara 

keseluruhan siswa sudah mampu untuk menyusun strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

Pada indikator penalaran dan argument, siswa dapat menyimpulkan hasil 

yang diperoleh dari permasalahan yang telah diselesaikan. Hal ini berarti siswa 

mampu menalar dan berargumen utntuk membuat kesimpulan dalam penyelesaian 

soalnya. Meskipun pada soal no. 5, E-04 tidak menulis kesimpulannya dikarenakan 

waktu pengerjaan sudah selesai, namun untuk soal yang lain E-04 dapat membuat 

kesimpulannya secara tepat dan benar. Begitu pula dengan E-31 yang tidak 

membuat kesimpulan pada soal no. 6 dikarenkan tidak selesai dalam mengerjakan 

soal no. 6, namun untuk soal-soal yang lain E-31 dapat membuat kesimpulannya 

dengan tepat dan benar.  

4.4.2.1.3  Kemampuan Literasi Matematis dengan Tanggung Jawab Rendah  

Subjek wawancara untuk kemampuan literasi matematis dengan tanggung 

jawab rendah adalah E-09 dan E-03. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 

siswa dengan tanggung jawab rendah hamper dapat menguasai keempat indikator 

literasi matematis yang telah ditentukan.  
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Pada indikator komunikasi ada siswa yang dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Artinya siswa mampu 

menemukan informasi-informasi penting yang terdapat didalam soal dan dapat 

menuliskan kembali informasi-informasi tersebut. Namun ada juga siswa yang 

menulis apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan informasi yang diperintahkan 

pada soal sehingga menyebabkan siswa salah dalam mengambil strategi atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut.  

Pada indikator matematisasi ada siswa yang dapat mengubah informasi 

yang diperoleh kedalam bentuk model matematika, secara tepat dan benar. Hal ini 

berarti siswa mampu mengubah pernyataan yang diperoleh dari apa yang diketahui 

kedalam kalimat atau Bahasa matematik, ini sesuai dengan teori (Burner) pada 

model iconic dan syimbol, dimana siswa mampu merepresentasikan 

pengetahuannya ke dalam symbol atau gambar. Namun ada siswa yang tidak dapat 

menulis dengan lengkap proses matematisasi sesuai dengan kisi-kisi penilaian pada 

indikator matematisasi kemampuan literasi matematis, sehingga artinya siswa tidak 

benar-benar teliti dalam mengubah informasi yang diperoleh kedalam bentuk model 

matematika.  

Pada indikator merumuskan strategi untuk memecahkan masalah ada 

siswa yang mampu menggunakan strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan 

perintah pada soal untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam soal. 

Meskipun pada soal no. 5 dikerjakan oleh E-09 karena merasa soal ini cukup sulit 

untuk diselesaikan dan pada soal no. 6 juga tidak dapat diselesaikan oleh E-09 

dikarenakan waktu pengerjaan yang sudah selesai. Namun secara keseluruhan 

siswa sudah mampu untuk menyusun strategi yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Selain itu ada juga siswa yang tidak dapat 

menggunakan strategi atau lagkah-langkah yang sesuai dengan perintah pada soal, 

misalnya pada soal no 3 yang dikerjakan oleh E-03, dimana pada soal tersebut E03 

menggunakan strategi atau langkah yang salah dalam mengerjakan tidak sesuai 

dengan informasi yang diperintahkan pada soal, selain soal no. 3 yang dikerjakan 
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tidak sesuai dengan perintah yang diberikan. E-03 juga tidak mengerjakan soal no. 

5 karena menganggap soal tersebut sulit untuk dikerjakan.  

Pada indikator penalaran dan argument, ada siswa yang dapat 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dari permasalahan yang telah diselesaikan. Hal 

ini berarti siswa mampu menalar dan berargumen utntuk membuat kesimpulan 

dalam penyelesaian soalnya. Meskipun pada soal no. 1 dan no. 6, E-09 tidak 

menulis kesimpulannya dikarenakan waktu pengerjaan sudah selesai, namun untuk 

soal yang lain E-09 dapat membuat kesimpulannya secara tepat dan benar. Pada 

indikator ini E-03 tidak sama sekali terlihat dapat menyimpulkan hasil dari apa yang 

sudah dikerjakan. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan E-03 yang sama sekali tidak 

membuat kesimpulan pada setiap soal yang dikerjakan. Artinya tidak semua siswa 

mampu menyimpulkan hasil yang diperoleh dari apa yang sudah dikerjakan. 

4.4.2.2    Pembahasan Deskripsi Tanggung Jawab Siswa  

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti pada saat wawancara 

dengan salah seorang guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 40 Semarang, 

tanggung jawab siswa Kelas VIII pada SMP tersebut belum optimal. Sehingga 

untuk meningkatkan tanggung jawab siswa diperlukan kegiatan pembelajaran yang 

dapat melibatkan seluruh siswa dengan berbagai karakter. Model pembelajaran 

RME bernuansa Etnomatematika merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa bertanggung jawab, karena dalam pembelajaran siswa 

melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa terbiasa untuk bersikap dan 

berperilaku yang mencerminkan tanggung jawab dalam belajar. RME memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses yang mirip dengan penciptaan 

matematika yaitu membangun sendiri alat dan ide matematika, menemukan sendiri 

jawabannya. Akibatnya guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan 

pengelola kelas yang dapat menciptakan suasana kelas yang mendukung proses 

pembelajaran yang terbuka, komunikatis dan menyenangkan (Supardi :2012). Pada 

pembelajaran ini Guru memberikan permasalahan kontekstual kepada siswa 

seperti, menugaskan siswa (yang sudah dibentuk kelompok, dimana satu kelompok 

terdiri dari 5 orang siswa) untuk pergi kepasar mengobservasi harga jajanan 
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tradisional yang dijual di pasar, kemudian murid diminta untuk membeli 2 jenis 

jajanan yang berbeda. (kegiatan ini dilakukan di luar jam pembelajaran matematika 

atau di luar jam sekolah). Kemudian Siwa membawakan penugasan yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, berupa beberapa jenis 

jajanan tradisional yang telah dibeli oleh siswa, kemudian dari jajanan yang telah 

dibeli siswa tersebut, guru meminta siswa untuk membuat soal menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa tidak memberitahu temannya yang berada 

dikelompok lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli oleh kelompoknya. 

Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh masing-masing kelompok akan 

ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk didiskusikan. Kelompok yang telah 

mendapatkan soal dari kelompok lain, berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

untuk menyelesaikan permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian hasil diskusi 

tersebut, dapat dikemukakan kepada kelompok yang memberi soal untuk 

mengoreksi jawaban yang dipaparkan apakah hasil temuan kelompok yang di 

berikan soal sesuai dengan harga sebenarnya jajanan per satuan yang telah dibeli 

oleh kelompok pemberi soal. Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelopok siswa 

saling mengoreksi hasil pekerjaan dari kelompok yang telah diberikan soal oleh 

kelompok yang memberi soal. Disini peran guru adalah sebagai pengoreksi bentuk 

soal serta jawaban yang telah diberikan serta dikerjakan oleh siswa apakah sudah 

sesuai dengan pemodelan matematika atau belum, jika belum maka guru akan 

mengarahkan siswa untuk memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal yang 

telah dibuat oleh siswa serta jawaban yang telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga 

antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru akan membangun interaksi yang 

positif. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh 

siswa. Sehingga dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat memunculkan 

pemahaman secara serentak terkait materi yang diajarkan. Sehingga dari kegiatan 

pembelajaran menggunakan model RME bernuansa etnomatematika ini 

membiasakan siswa untuk bersikap dan berprilaku tanggung jawab.  

Peran tanggung jawab siswa pada pembelajaran ini dapat dilihat mulai dari 

pemenuhan penugasan yang diberikan, dimana masing-masing kelompok berusaha 
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untuk bekerja sama memenuhi penugasan yang diberikan. Kemudian pada saat 

diskusi kelompok juga dapat dilihat bagaimana siswa saling berinteraksi dengan 

satu sama lain untuk membahas penyelesaian dari permasalahan yang diberikan 

oleh kelompok lainnya. Pada saat siswa bereksplorasi membeli jajanan, sebelumnya 

telah dibekali peneliti sejumlah uang dengan nominal yang sama untuk tiap 

kelompok dan diakhir pembelajaran tiap-tiap kelompok dengan jujur 

mengembalikan lagi sisa uang yang telah mereka gunakan sesuai dengan rincian 

pengeluaran tiap-tiap kelompok. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran RME 

bernuansa etnomatematika ini sangat tepat diterapkan untuk menjadikan siswa 

tanggung jawab dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-harinya.  

Pada indikator kedisiplinan, siswa dituntut untuk dating ke sekolah 

sebelum bel berbunyi, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Indikator ini 

mengharapkan siswa dapat disiplin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Pada indikator sportifitas, siswa dituntut untuk jujur. Kejujuran siswa dapat diliat 

dari bagaimana siswa dalam mengerjakan tugas maupun ulangan. Hal ini dapat 

dilihat dari apakah siswa mengerjakan sendiri atau mencontek/menyalin jawaban 

temannya. Pada indikator ketaatan padda tata tertib, siswa dituntut untuk 

memperhatikan guru saat mengajar atau menjeaskan dikelas, selain itu siswa juga 

diharapkan tidak membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat pembelajaran 

berlansung. Pada indikator komitmen pada belajar, siswa dituntut untuk 

mernghargai serta mendengar pendapat teman saat berdiskusi, meluangkan waktu 

untuk belajar, teliti dalam mengerjakan soal, mau menyampaikan pendapat kepada 

teman sekelompok pada saat diskusi dan berani menyampaikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas.  

Pada saat pembelajaran RME bernuansa etnomatematika berlansung, 

terlihat bahwa subjek E-26 memenuhi beberpa indikator tanggung jawab, salah 

satunya kedisplinan yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai yang ditetapkan 

oleh guru. Selain kedispilinan subjek E-26 juga memenuhi indikator komitmen 

dalam belajar, dimana jika ada waktu luang digunakan oleh subjek E-26 untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket matematika meskipun tidak di 
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perintah. Pada saat guru menjelaskan di depan kelas E-26 juga memperhatikan serta 

mendengarkan apa yang guru jelaskan, sehingga ketika diberi pertanyaan secara 

individu subjek E-26 dapat menjawab dengan benar. Pada tahap kegiatan 

kelompok, subjek E-26 juga mau menyampaikan pendapatnya kepada teman 

sekelompok dan pada saat ada teman sekelompoknya menyampaikan pendapat 

subjek E-26 juga mendengarkan dan menghargai pendapat temannya tersebut. 

Ketika diminta untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas subjek 

E-26 juga berani maju menyampaikan penjelasan hasil diskusi kelompoknya. 

Pada saat proses pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, terlihat 

bahwa subjek E-25 memenuhi beberapa indikator tanggung jawab salah satunya 

kedisplinan, dimana subjek E-25 selalu dating dan mengumpulkan tugas tepat 

waktu. Ketika guru menjelaskan di depan kelas subjek E-25 selalu memperhatikan, 

saat guru memberi pertanyaan secara individu subjek E-25 dapat menjawabnya 

dengan benar. pada tahap diskusi kelompok, subjek E25 mau menyampaikan 

pendapat kepada anggota kelompoknya dan mau meghargai serta mendengarkan 

pendapat yang disampaikan oleh temannya. Ketika diminta untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran subjek E-25 juga dapat membuat kesimpulan dari apa yang 

sudah dipelajari meskipun kurang tepat.  

Pada saat proses pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, terlihat 

bahwa subjek E-04 memenuhi beberapa indikator tanggung jawab salah satunya 

kedisiplinan, dimana subjek E-04 datang dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Tidak membuat gaduh dikelas pada saat pembelajaran berlansung, memperhatikan 

pada saat guru menjelaskan. Pada saat diskusi kelompok subjek E-04 juga mau 

mendengar dan menghargai pendapat yang disampaikan teman kelompoknya, 

selain itu subjek E-04 juga mau menyampaikan pendapatnya ketika berdiskusi. 

Namun ketika diminta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran subjek E-04 selalu 

binggung meskipun disuruh mengulang apa yang sudah temannya sebutkan.  

Pada saat proses pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, terlihat 

bahwa subjek E-31 kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, beberapa kali 

subjek E-31 tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan yang telah 
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ditentukan. Pada saat guru menjelaskan subjek E-31 memperhatikan dan 

mendengar penjelasan yang diberikan, meskipun ketika diberi pertanyaan selalu 

menjawab dengan suara yang pelan dan kurang tepat. Pada saat kegiatan kelompok 

subjek E-31 mau mengutarakan pendapatnya kepada teman sekelompok dan 

mendengarkan serta menghargai pendapat yang disampaikan oleh temannya. 

Subjek E-31 juga berani menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas 

serta ketika diminta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran subjek E-31 dapat 

menyimpulkan apa yang sudah di pelajari meskipun dengan suara yang pelan dan 

ragu-ragu.  

Pada proses pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, terlihat bahwa 

subjek E-09 kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, karena sering sekali 

mengumpulkan tugas tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, salin 

itu pada saat proses pembelajaran subjek E-09 juga sering membuat gaduh di kelas 

sehingga ketika guru memberi pertanyaan secara individu subjek E-09 tidak bisa 

menjawabnya. Pada saat diskusi kelompok subjek E-09 mamu menyampaikan 

pendapatnya serta mendengarkan dan menghargai pendapat dari teman 

sekelompoknya.  

Pada proses pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, terlihat bahwa 

subjek E-03 kurang disiplin karena sering tidak mengumpulkan tugas tepat pada 

waktu yang telah ditentukan. Selain itu pada saat pembelajaran subjek E-03 juga 

sering membuat kegaduhan di dalam kelas sehingga ketika guru memberi 

pertanyaan subjek E-03 tidak bisa menjawab. Pada saat diskusi kelompok subjek 

E-03 mau mendengarkan serta menghargai jika ada teman yang memberi pendapat 

dan terkadang mau menyampaikan pendapatnya kepada anggota kelompok pada 

saat diskusi. Namun ketika diminta untuk menyampaikan hasil dikusi kelompoknya 

subjek E-03 tidak berani untuk menyampaikan. Ketika diminta untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran pun subjek E-03 tidak dapat menyimpulkan 

karena tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. 

Selain itu peneliti juga melihat tanggung jawab siswa berdasarkan hasil 

angket. Peneliti juga menghitung presentase pencapaian tiap indikator tanggung 
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jawab untuk mengetahui indikator mana yang belum optimal. Hal ini dapat menjadi 

perhatian atau pertimbangan guru untuk mengembangkan tanggung jawab siswa 

pada pembelajaran berikutnya.  

Berdasarkan pengamatan guru selama pelajaran serta nilai hasil tes 

kemampuan literasi matematis, di simpulkan bahwa siswa yang memiliki tanggung 

jawab tinggi juga memiliki nilai pada hasil tes tinggi. Meskipun ada juga terdapat 

siswa yang masuk dalam kategori tanggung jawab sedang dengan hasil tesnya ada 

yang sama seperti siswa yang masuk dalam kategori tanggung jawab tinggi, setelah 

melakukan wawancara terhadap siswa yang bersangkutan diperoleh fakta bahwa 

pada saat mengerjakan posttest siswa yang bersangkutan tidak sengaja melihat 

pekerjaan teman yang ada disebelahnya yang merupakan siswa dalam kategori 

tanggung jawab tinggi, dimana temannya itu mengerjakan soal secara lengkap 

sehingga ketika siswa tersebut mengoreksi pekerjaannya dia baru menyadari bahwa 

ada bagian dari tahap dalam penyelesaian soal yang lupa ia tuliskan sehingga pada 

pengerjaan soal selanjutnya siswa tersebut dapat mengerjakan soal posttest secara 

lengkap sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipelajari. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Aisyah et al.,(2014) bahwa proses belajar memerlukan tanggung 

jawab yang ditunjukkan dengan perubahan signifikan pada prilaku belajar siswa 

untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Sehingga semakin tinggi tanggung 

jawab siswa, maka akan memperoleh hasil belajar yang optimal. Sehingga ada 

pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran RME bernuansa 

etnomatematika terhadap sikap tanggung jawab siswa. 

4.5          Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut.  

(1)     Waktu penelitian singkat  

Dalam pembelajaran menggunkan model RME bernuansa etnomatematika 

memerlukan waktu lebih lama. Terutama pada saat siswa mendapatkan tugas 

eksplorasi dimana siswa diminta untuk mengobservasi harga jajanan tradisional 

yang ada di pasar dengan anggota kelompoknya, kemudian membeli jajanan 
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tersebut untuk dibawakan pada pertemuan selanjutnya, hal ini dikarenakan jika 

dilakukan pada saat jam pelajaran akan menghabiskan banyak waktu sehingga 

tujuan dari pembelajaran tidak tercapai, oleh karena itu kegiatan tersebut dilakukan 

siswa di luar jam sekolah. Hal ini membuat beberapa anggota dalam kelompok yang 

telah ditentukan tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan observasi harga 

dikarenakan jam pulang sekolah yang terlalu sore dan jarak antara rumah siswa 

yang satu dengan yang lainnya cukup berjauhan. Setalah siswa membawakan 

penugasan yang telah diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, 

berupa beberapa jenis jajanan pasar yang telah dibeli oleh siswa, kemudian dari 

jajanan yang telah dibeli siswa tersebut, guru meminta siswa untuk membuat soal 

menggunakan model matematika dengan syarat siswa tidak memberitahu temannya 

yang berada dikelompok lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli oleh 

kelompoknya. Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh masing-masing kelompok 

akan ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk didiskusikan. Pembuatan soal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada beberapa kelompok yang masih 

binggung dalam pembuatan soal meskipun sudah ada petunjuk yang diberikan oleh 

guru pada kertas soal eksplorasi. Kelompok yang telah mendapatkan soal dari 

kelompok lain, berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan 

permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian hasil diskusi tersebut, dapat 

dikemukakan kepada kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi jawaban 

yang dipaparkan apakah hasil temuan kelompok yang di berikan soal sesuai dengan 

harga sebenarnya jajanan per satuan yang telah dibeli oleh kelompok pemberi soal. 

Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelompok siswa saling mengoreksi hasil 

pekerjaan dari kelompok yang telah diberikan soal oleh kelompok yang memberi 

soal. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah diikuti oleh 

siswa.  

(2)    Terbatasnya waktu penelitian  

Pada saat perencanaan penelitian, peneliti sudah merencanakan untuk 

mengadakan pretest kepada siswa untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
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siswa sebelum diterapkan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika 

dan setelah diterapkan model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika, 

namun karena keterbatasan waktu yang disediakan dari pihak sekolah 

menyebabkan rencana awal untuk melakukan pretest dibatalkan sehingga dalam 

penelitian ini hanya melakukan posttest untuk mengetahui apakah pembelajaran 

dengan menggunakan model RME bernuansa etnomatematika efektif terhadap 

kemampuan literasi matematika yaitu mencapai KKM dan mencapai ketuntasa 

klasikal serta lebih baik dari hasil kemampuan literasi matematis yang 

menggunakan model pembelajaran ekspositori.  

(3)     Waktu pelaksanaan wawancara  

Pelaksanaan wawancara dilakukan di luar kelas karena peneliti hanya 

mengambil subjek penelitian saja. Di sisi lain semua ruang kelas yang ada di SMP 

Negeri 40 Semarang pada saat itu sedang di bersihkan, karena pada hari senin akan 

digunakan untuk pelaksanaan Ulangan Akhir Semester ganjil. Oleh karena itu 

wawancara dilakukan diteras ruang kelas. Akibatnya kendala yang dialami adalah 

kebisingan yang disebabkan oleh siswa lain di luar subjek penelitian yang pada saat 

itu sedang bersih-bersih kelas namun iseng mondar-mandir memanggil nama 

teman-temannya yang sedang diwaawancara, bahkan ada yang dating mendekat 

kemudian menguping pembicaraan ketika temannya diwawancarai serta menjawab 

pertanyaaan yang sebenarnya diajukan untuk subjek penelitian yang di pilih. 

Sehingga siswa yang diwawancarai tidak dapat terlalu fokus pada saat menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti. 
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BAB V  

PENUTUP  

5.1         Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperolah kesimpulan 

sebagai berikut.  

1. Implementasi model pembelajaran Realistic Matematics Education bernuansa 

Etnomatematika efektif terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Karena 

mencapai ketuntasan klasikal, ketuntasan individual dengan rata-rata nilai 78,96.  

2. Terdapat pengaruh antara karakter tanggung jawab siswa terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa dengan model pembelajaran Realistic Matematics 

Education bernuansa Etnomatematika 

3. Pencapaian indikator literasi matematis siswa pada setiap kelompok sebagai 

berikut.  

a. Subjek dengan tanggung jawab tinggi ada yang dapat menyelesaikan 5 dari 

6 soal yang memenuhi keempat indikator matematis. Satu diantaranya 

hanya dapat menyelesaikan 4 dari 6 soal yang memenuhi keempat 

indikator literasi matematis.  

b. Subjek dengan tanggung jawab sedang juga demikian memiliki perbedaan 

dalam pencapaian indikator meskipun soal yang berhasil mereka 

selesaikan sama 5 dari 6 soal, namun nomor soal yang tidak dapat mereka 

selesaikan masing-masing berbeda nomor soal. Kelima soal yang dapat 

mereka kerjakan tersebut memenuhi ke empat indikator matematis yang 

telah ditetapkan.  

c. Subjek dengan tanggung jawab rendah memiliki perbedaan dalam 

pencapaian indikator. Salah satu bujek dapat menyelesaiakan 3 soal dari 6 

soal yenag memenuhi ke empat indikator dan ada satu soal yang tidak 

dapat dikerjakan. Sedangkan salah satu subjek hanya dapat memenuhi 2 
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indikator untuk 5 dari 6 soal yang dikerjakan dan ada satu soal yang tidak 

dapat diselesaikan oleh salah satu subjek. 

3. Pencapaian indikator tanggung jawab siswa yang menggunakan model 

pembelajaran RME bernuansa etnomatematika pada setiap kelompok sebagai 

berikut.  

a. Subjek dengan tanggung jawab tinggi memenuhi empat indikator tanggung 

jawab, yaitu kedisiplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib, dan 

komitmen pada belajar.  

b. Subjek dengan tanggung jawab sedang memenuhi tiga indikator tanggung 

jawab, yaitu kedisiplinan, sportifitas, ketaatan pada tata tertib.  

c. Subjek dengan tanggung jawab rendah memenuhi dua indikator tanggung 

jawab, yaitu kedisiplinan dan komitmen dalam belajar. 

 5.2        Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat direkomendasikan peneliti.  

1. Guru dapat menggunakan pembelajaran RME bernuansa etnomatematika 

sebagai alternatif pembelajaran yang efektif serta interaktif untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematsis siswa. Akan lebih baik 

sebelum menggunakan pembelajaran RME bernuansa etnomatematika 

dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa, dilakukan 

pretest terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui dengan jelas peningkatan 

hasil belajar siswa sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan 

model pembelajaran RME bernuansa etnomatematika.  

2. Sebaiknya jika hendak melakukan wawancara, harus memilih tempat yang 

tidak terlalu ramai dan waktu yang dipilih ketika wawancara juga 

sebaiknya ketika siswa yang diluar subjek penelitian sedang mengikuti 

kegiatan belajar agar tidak ada siswa lain yang mengusik siswa yang 

menjadi subjek penelitian ketika diwawancarai. Sehingga subjek 

wawancara bisa lebih focus dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.  
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3. Guru juga dapat menggunakan kegiatan eksplorasi pada pembelajaran 

RME bernuansa etnomatematika ini untuk mengasah karakter tanggung 

jawab pada siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. 

Namun saat memilih kegiatan eksplorasi ini diusahakan digunakan pada 

kelas dengan jam pelajaran yang cukup panjang atau tidak terjeda karena 

adanya istirahat atau kendala yang lainnya sehingga hasil yang diperoleh 

dapat optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.  

4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan 

penelitian lanjutan, misal ketika siswa diminta untuk membuat soal dari 

hasil kegiatan eksplorasinya, guru memberikan sebuah kartu yang 

berbentuk karakter kartun atau sejenisnya kepada setiap kelompok untuk 

dijadikan sebagai media penulisan soal yang akan dibuat dan ditukarkan 

kepada kelompok lainnya. sehingga siswa dapat lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

5. Model pembelajaran Realistics Matematics Education bernuansa 

etnomatematika pada penelitian ini juga dapat diterapkan pada beberapa 

materi pembelajaran matematika lainnya, seperti; materi sub bab geometri 

pada bangun ruang sisi datar maupun sisi lengkung, dan materi sub bab 

statistika dan pada jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA. Model 

pembelajaran pada penelitian ini juga dapat diterapkan pada beberapa sub 

bab materi dalam bidang ilmu lain seperti pelajaran IPA pada sub bab 

bidang Fisika, Kimia maupun Biologi, pelajaran IPS pada sub bab bidang 

sosiologi dan geografi. 

6. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan agar mendapatkan 

hasil yang optimal pula maka diberikan solusi kepada siswa dengan 

kemampuan rendah yaitu pemberian modul terkait materi pembelajaran 

yang hendak diajarkan sebelum proses pembelajaran berlansung. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN (VIII A) 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 2019/2020 

 

No. Absen Nama Kode 

1 ACHMAD NUR RAFIQI E-01 

2 AGUNG WAHYU EDIYANTO E-02 

3 AISAH NURUL HAKIM E-03 

4 ALVINA PUTRI DEWANTI E-04 

5 ANZALNA RIZKI SAMUDERA E-05 

6 ARDA DWI MAHARANI E-06 

7 ARIF ROMADHON E-07 

8 AULIYA PUTRI AZZAHRA WIDIYONO E-08 

9 AVIANI DWI FRANSISKA E-09 

10 BACHTIAR ANGGORO KASIH E-10 

11 CHINTYA DWI RAHMAWATI E-11 

12 DAFFA RIZKY ALMAKY E-12 

13 DAVIN DANENDRA WAY KANAN E-13 

14 EVELYNA FAMADEA AGAM E-14 

15 FITRI DIAN PURNAMASARI E-15 

16 GILANG IQBAL ARDENI E-16 

17 HAMDA FADHILAH E-17 

18 IBNU ZAKY SAPUTRA E-18 

19 KEIZHA ALLYSIA NABILA E-19 

20 LAILA PUTRI MAHARANI E-20 

21 MOCHAMAD NURUL YAKIN E-21 

22 MUHAMMAD FACHRI SETIAWAN E-22 

23 NOVIAN RADITYA SAPUTRA E-23 

24 PILA AVANA NUR LADIBA E-24 

25 PUTRI LUTHFI PAMUNGKA E-25 

26 SHANAZ SINTIYA RHISMA E-26 

27 SINDI APRILIA HAPSARI E-27 

28 SITI NUR QIBTIYAH E-28 

29 THORIQ ABIYASA E-29 

30 TUTUR WIGATI E-30 

31 WENDY MAHARDIKA ARDIAN SYAPU E-31 

32 YUDISTIRA FAZA PAHLEVI E-32 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (VIII B)  

SMP NEGERI 40 SEMARANG 2019/2020 

 

No. Absen Nama Kode 

1 ADITAMA RAHMAD WIDIANTO K-01 

2 AZRYL PUTRA ASMARA K-02 

3 DAFFA NANDA FEBRIAN K-03 

4 DAFFAN INDRAWAN SYAH K-04 

5 DANISH ARA NABILA K-05 

6 DESWITA MARDYANA K-06 

7 DEVI KARTIKA SARI K-07 

8 DITTO EVALDO K-08 

9 ENDITA ZAHWA MAHARANI K-09 

10 EVANA ISTA K-10 

11 FALYA YASMINA FIRDAUSA K-11 

12 INDONESIA JUAN FAIRLY K-12 

13 JIIL KARISA K-13 

14 KANAYA SHABRINA MAHARANI K-14 

15 KHARISMA TIARA AZ - ZAHRA K-15 

16 LUCKY ARTHETA FERDIANSYAH K-16 

17 MARCELLINO JENSEN BUDI HARYOTO K-17 

18 MUHAMMAD FADHIL ANDHIKA PUTRA K-18 

19 MUHAMMAD FATIH K-19 

20 NABILLA LUTHFIA KHAIRUNNISA K-20 

21 NADZIFA CHOIRUNISA K-21 

22 NISSA AYU TAMALA K-22 

23 PUTRI NUR DIANA K-23 

24 RAFI ARYANDA K-24 

25 REYHAN MUHAMMAD K-25 

26 RIZQULLAH FARREL NABIL AL HAKIIM K-26 

27 SHIFA NUR ALIFFIYA K-27 

28 STEVANUS NOVAL RIANTO K-28 

29 SYAHRUL RIZQI AKBAR K-29 

30 VOLETTA CATALAN IONA EL -TSANIA K-30 

31 WILDAN HAIDAR RASYAD K-31 

32 WINTAN NAJWA AZ ZAHRA K-32 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (VIII C)  

SMP NEGERI 40 SEMARANG 2019/2020 

 

No. Absen Nama Kode 

1 ALYA NAJWA KHANSA RAMADHANI UC-01 

2 ANTHONY EDGAR GEDE ARNAWA UC-02 

3 DIANDRA NIKITHA KIRANA UC-03 

4 EKA SULISTYAWATI UC-04 

5 FAREL MEGA SYAHPUTRA UC-05 

6 FARID HUSNI UC-06 

7 FARIS OMAR AYYASY UC-07 

8 FARREL HADYAN GHEZA PRATAMA UC-08 

9 FATWA AULIA SALSABILA UC-09 

10 FAUZAN PANJI PURNOMO UC-10 

11 GHEA FIRDHA RAMADHANIEVA UC-11 

12 HANAFI UC-12 

13 JAZIL RACHMATULLAH  P. K UC-13 

14 KAYLA RACHMA CANTIKA UC-14 

15 LINTANG SEKAR FEBRIWANTI UC-15 

16 MABEL RISQUITA FAUZANI UC-16 

17 MAHARANI KUSUMANING PUTRI UC-17 

18 MARIO ADI SAPUTRA UC-18 

19 MAYCA AZZAHRA PUTRI UC-19 

20 MEISHEILA NURROHMAH UC-20 

21 MOCHAMMAD YULI HERNAWAN UC-21 

22 MOH PREHATEN NAIM UC-22 

23 RATNA APRILIA UC-23 

24 RAZEL MAHENDRA JODY SAPUTRA UC-24 

25 REGINA CAHYA ISYA KIRANA UC-25 

26 RESA CANTIKA PUTRI UC-26 

27 REVANA QOTRUNADA ZANNUBA UC-27 

28 ROHMAT SYAHRU ROMADHON UC-28 

29 SYAFA ARDA SETIAWATI UC-29 

30 SYAHRUL DHANI UTOMO UC-30 

31 SYARIEFAL RACHMAT SYAWAL AR RASYID UC-31 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS VIII A KELAS VIII B KELAS VIII C 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

E-01 74 K-01 72 UC-01 66 

E-02 72 K-02 74 UC-02 64 

E-03 40 K-03 56 UC-03 74 

E-04 68 K-04 64 UC-04 70 

E-05 62 K-05 56 UC-05 72 

E-06 68 K-06 74 UC-06 68 

E-07 62 K-07 72 UC-07 60 

E-08 66 K-08 60 UC-08 76 

E-09 46 K-09 60 UC-09 68 

E-10 52 K-10 48 UC-10 48 

E-11 78 K-11 58 UC-11 60 

E-12 74 K-12 50 UC-12 68 

E-13 66 K-13 70 UC-13 70 

E-14 74 K-14 76 UC-14 66 

E-15 50 K-15 60 UC-15 68 

E-16 68 K-16 40 UC-16 70 

E-17 56 K-17 70 UC-17 56 

E-18 68 K-18 44 UC-18 56 

E-19 56 K-19 72 UC-19 48 

E-20 74 K-20 46 UC-20 62 

E-21 74 K-21 50 UC-21 62 

E-22 70 K-22 58 UC-22 52 

E-23 64 K-23 70 UC-23 66 

E-24 70 K-24 64 UC-24 50 

E-25 80 K-25 70 UC-25 70 

E-26 88 K-26 64 UC-26 66 

E-27 62 K-27 72 UC-27 58 

E-28 66 K-28 64 UC-28 72 

E-29 70 K-29 54 UC-29 60 

E-30 68 K-30 78 UC-30 60 

E-31 60 K-31 60 UC-31 56 

E-32 58 K-32 48   
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Lampiran 5 

 

UJI NORMALITAS NILAI UAS  

 

Hipotesis: 

𝐻0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1  : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian 

𝐻0  diterima apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Langkah-langkah 

1. Buka SPSS 20.0 

2. Klik Variable View, selanjutnya pada baris pertama bagian Name tulis 

“Nilai”, dan pada bagian Label tulis “Nilai” dan baris kedua pada bagian 

Name dan Label tulis “Kelas”. 

3. Klik Data View, dan masukkan data “Literasi Matematis”. Pada baris 1-32 

untuk kelas VIII A dan 33-64 untuk kelas VIII B. data “Kelas” pada baris 

1-32 ditulis “1” dan baris 33-64 ditulis “2” 

4. Pada Menu, Klik Analyze → Descriptive Statistics → Explore  

5. Masukkan data “Literasi Matematis” ke dalam Dependent List 

6. Masukkan “Kelas” ke dalam Factor List 

7. Klik tombol Plots, centang Normality Plots with Tests  

8. Klik tombol continue → 𝑂𝐾 
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Hasil  

 

Nilai Sig. pada Kolmogorv-Smirnov untuk kelas eksperimen = 0,200 > 0,05. 

Nilai Sig. pada Kolmogorv-Smirnov untuk kelas kontrol = 0,200 > 0,05. 

Karena nilai 𝑠𝑖𝑛𝑔. > 0,05, berdasarkan kriteria pengujian 𝐻0 diterima. 

 

 

Kesimpulan  

Dari hasil tes kemampuan literasi matematis berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 6 

 

UJI HOMOGENITAS NILAI UTS 

 

Hipotesis:  

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2  

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2  

Kriteria Pengujian 

𝐻0 diterima apabila nilai 𝑠𝑖𝑛𝑔 > 0,05  

Langkah-langkah 

1. Buka SPSS 20.0 

2. Klik Variable View, selanjutnya pada baris pertama bagian Name tulis 

“Nilai”, dan pada bagian Label tulis “Nilai” dan baris kedua pada bagian 

Name dan Label tulis “Kelas”. 

3. Klik Data View, dan masukkan data “Literasi Matematis”. Pada baris 1-32 

untuk kelas VIII A dan 33-64 untuk kelas VIII B. data “Kelas” pada baris 

1-32 ditulis “1” dan baris 33-64 ditulis “2” 

4. Pada Menu, Klik Analyze → Compare Means → One Way Anova  

5. Masukkan data “Literasi” ke dalam Dependent List 

6. Masukkan “Kelas” ke dalam Factor 

7. Klik tombol Options, centang Homogeneity of variance test,  

8. Klik tombol continue → 𝑂𝐾 
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Hasil  

 

Nilai sig. pada Kolmogorov-Smirnov = 0,503 > 0,05 

Karena nilai 𝑠𝑖𝑔. > 0,05, berdasarkan kriteria pengujian maka 𝐻0 diterima.  

 

Kesimpulan  

Data hasil tes kemampuan literasi matematis berasal dari populasi yan memiliki 

varians sama. 
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Lampiran 7 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA NILAI UTS 

 

Hipotesis : 

𝑯𝟎: 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐  Tidak ada perbedaan rata-rata nilai UAS kelas VIII A dan VIII B 

𝑯𝟏: 𝝁𝟏 ≠ 𝝁𝟐  Tidak ada perbedaan rata-rata nilai UAS kelas VIII A dan VIII B 

Kriteria pengujian : 

𝐻0  diterima apabila nilai sig > 0,05 

Hasil  

 

Berdasarkan tabel di atas sig.(2 tailed) > 0,05, yaitu 0,117 > 0,05 artinya, maka 𝐻0  diterima 

Kesimpulan :  

Jadi, tidak ada perbedaan rata-rata nilai UTS kelas VIII A dan VIII B 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

Nama Sekolah               :    SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran              :    Matematika 

Kelas/Semester             :    VIII/1 

Bentuk Soal                  :    Uraian 

Aspek yang diamati      :    Literasi Matematis 

Jumlah Soal                  :    8 Butir 

Alokasi Waktu              :    80 menit 

Kompetensi Dasar  : 3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem       

persamaan linear dua variabel. 

Tabel 1. Indikator Materi 

Materi 

Pokok 

Indikator No. 

Soal 

Banyak 

Soal 

Definisi 

SPLDV 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Definisi SPLDV 

1 1 

Metode 

Substitusi 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode substitusi dalam 

SPLDV 

5 1 

Metode 

Eliminasi 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode eliminasi dalam 

SPLDV 

2,6 2 

Metode 

Gabungan/ 

Campuran 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode gabungan/campuran 

dalam SPLDV 

3,4 2 
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Lampiran 9  

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 40 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

PETUNJUK  PENGERJAAN SOAL ! 

1. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab.  

3. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah yang jelas 

a. Tuliskan apa yang diketahui 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaan (lengkapi dengan sketsa gambar jika diperlukan) 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telas dituliskan 

e. Tuliskan kesimpulannya 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah. 

5. Kerjakan soal secara individu dengan penuh tanggung jawab. 
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SOAL 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea dan Samuel pergi ke kantin sekolah 

untuk membeli jajanan. Tea membeli 2 tahu 

bakso dan 1 gelas es doger seharga Rp. 

8.000, sedangkan Samuel membeli 4 tahu 

bakso dan 1 gelas es doger seharga Rp. 

13.000. Berdasarkan soal cerita tersebut, 

buatlah model matematikanya ! 
Jajanan Tea 

Jajanan 

samuel 

Nela dan Tyo mengikuti kegiatan car free day (CFD) yang diadakan setiap hari 

minggu pagi bertempatan disekitar simpang lima Semarang. Di sana mereka 

berlari-lari kecil mengelilingi bundaran simpang lima, setelah lelah berlari 

mereka berdua duduk dan beristirahat sejenak. karena sebelum berangkat mereka 

tidak sarapan terlebih dahulu, Nela pun merasa lapar dan mengajak Tyo membeli 

jajanan untuk menganjal rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, karena menurut mereka 

jajanan tradisional lebih sehat dan mengenyangkan. Setelah lumayan jauh 

berjalan dari tempat peristirahatan mereka. Nela dan Tyo melihat penjual arem-

arem dan di samping penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera mereka 

menghampiri para penjual itu dan membeli dagangannya. Nela membeli 3 arem-

arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo membeli 4 arem-

arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.13.000. Setelah jajanannya habis dimakan, 

Nela dan tyo membuang sampah bekas jajanannya ketempat pembuangan 

sampah yang sudah disediakan. Berdasarkan soal cerita tersebut, berapakah 

harga 1 buah arem-arem dan harga 1 gelas es dawet? Selesaikan dengan 

menggunakan metode eliminasi! 

 

+ 

+ + 

Jajanan Nela 

+ 

Jajanan Tyo 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinda diminta ibunya untuk membeli jajanan 

kesukaan tante Rosa yang hendak berkunjung 

kerumahnya. Tante Rosa adalah adik Ibunya 

Dinda yang tinggal di  Banjarnegara, ia sangat 

menyukai jajanan khas semarang yaitu lumpia 

dan wingko babat. Dinda pun dengan senang 

hati memenuhi permintaan Ibunya. Dengan 

ditemani Nety, Dinda pergi menggunakan jasa 

angkutan Umum Bis Trans Semarang untuk 

membeli Lumpia dan Wingko babat yang 

dipesan ibunya. Sesampainya di tempat pusat 

oleh-oleh Khas semarang, Dinda membeli 20 

buah lumpia yang di isi kedalam 2 kotak yang 

terbuat dari bambu dan 30 buah wingko babat 

yang di isi ke dalam 2 kotak yang juga terbuat 

dari bambu, dari belanjaannya tersebut total 

pembayaran yang harus Dinda bayar adalah 

Rp. 345.000_. Nety juga Ternyata membeli 5 

buah lumpia yang di isi ke dalam 1 kotak yang 

sama seperti punya Dinda dan 10 buah 

Wingko babat yang di isi ke dalam 1 kotak 

yang sama juga seperti punya Dinda, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Nety bayar Rp. 90.000. dari cerita di 

atas berapakah harga 1 buah lumpia dan 1 

buah wingko babat ? Selesaikan dengan 

metode gabungan/campuran! 

 

+ 

+ 

Lumpia 

Lumpia 

Winko babat 

Winko babat 

Belanjaan Nety 

Belanjaan Dinda 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Uci mengadakan pengajian di rumahnya 

sebagai ucapan syukur atas keberhasilan Uci 

dalam mengikuti lomba olimpiade 

matematika tingkat kabupaten mewakili 

sekolahannya. Pengajian yang di 

selenggarakan tersebut dibagi menjadi dua 

sesi. Di mana sesi pertama diselenggarakan 

Bersama warga setempat yang satu RT dengan 

Uci dan beberapa kerabat orang Tuanya, dan 

untuk sesi kedua dilaksanakan bersama teman 

sekelas Uci dan beberapa guru uci yang hadir. 

Dalam pengajian tersebut Ibu Uci menyajikan 

2 jenis hidangan yaitu soto bangkong dan es 

cao. Untuk sesi pertama biaya yang 

dikeluarkan oleh ibu Uci untuk memesan 1 

paket soto bangkong untuk 70 porsi  dan 1 

paket es cao untuk 70 porsi adalah sebesar Rp. 

1.260.000, sedangkan untuk sesi kedua biaya 

yang dikeluarkan untuk memesan 1 paket soto 

bangkong untuk 60 porsi  dan 1 paket es cao 

untuk 65 porsi adalah sebesar Rp.1.105.000. 

Dari permasalahan tersebut berapakah harga 

untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

untuk satu porsi es cao ? Selesaikan dengan 

metode campuran ! 

 

+ 

+ 

Sesi Pertama 

Sesi Kedua 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Bu Ratmi hendak menitipkan jajanannya di 

warung Bu Ana. Jajanan yang hendak 

dititipkan adalah arem-arem dan lumpia, di 

mana kedua jenis jajanan tersebut akan di 

letakkan di atas nampan yang hanya dapat 

menampung 30 buah jajanan. Kedua jenis 

jajanan tersebut memiliki ukuran yang 

berbeda, di mana besar lumpia 2 kali lebih 

besar dari arem-arem. Jika banyak arem-arem 

adalah 𝑥, dan banyak lumpia adalah 𝑦. Maka 

agar kedua jenis jajanan tersebut dapat 

memenuhi kapasitas penampungan nampan, 

hitunglah berapa banyak arem-arem yang 

dapat ditata ke dalam nampan tersebut? Dan 

berapa banyak pula lumpia yang dapat ditata 

ke dalam nampan tersebut ? 

+ 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Edi dan Pak Prasetyo merupakan ketua 

RT 01 dan RT 02 di kelurahan Sekaran 

Gunung Pati. Untuk menjaga keamanan RT 

mereka, Pak Edi dan Pak Prasetyo 

menerapkan sistem ronda bergilir kepada 

warganya. Dimana untuk RT 01 setiap malam 

terdapat 6 orang kepala keluarga yang 

mendapat giliran untuk ngeronda sedangkan 

untuk RT 02 setiap malam terdapat 5 orang 

kepala keluarga yang mendapat giliran untuk 

ngeronda. Untuk warga yang mendapat giliran 

ronda Pak Edi selalu menyediakan 6 porsi 

wedang Ronde dan 1 loyang Roti Ganjel Rel 

dengan estimasi pengeluaran untuk membeli 

kedua kudapan tersebut adalah Rp. 62.000. 

seperti Pak Edi, Pak Prasetyo juga selalu 

menyediakan 5 porsi wedang Ronde dan 1 

loyang Roti Ganjel Rel, untuk warga yang 

mendapat giliran ronda, dan estimasi 

pengeluaran untuk membeli kedua kudapan 

tersebut adalah Rp. 55.000. Dari 

permasalahan tersebut berapakah harga untuk 

satu porsi Wedang Ronde dan harga untuk 

satu porsi Loyang Roti Ganjel Rel ? 

Selesaikan dengan metode Eliminasi! 

+ 

+ 

RT 02 

RT 01 
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Lampiran 10 

 

Kriteria Pensekoran Soal Uji Coba Tes Kemampuan Literasi Matematis  

Nama Sekolah        :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran       :   Matematika 

Kelas/Semester      :   VIII/Ganjil 

Materi Pokok         :   Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

No. Indikator  No. Soal Kriteria  Skor  

1. Komunikasi 

(communication); 

 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan secara 

benar dan lengkap sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

3 

   Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan namun 

kurang lengkap atau hanya 

menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun secara benar dan lengkap 

sesuai dengan masalah yang 

disajikan 

2 

   Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun tidak lengkap 

1 

   Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan dalam 

soal 

0 

2. Matematisasi 

(mathematizing); 

 Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

secara benar dan lengkap sesuai 

dengan masalah yang disajikan  

5 

   Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

namun kurang lengkap tetapi 

benar dan sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

3 

   Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

namun kurang lengkap dan tidak 

benar tidak sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

2 
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   Tidak menerjemahkan 

permasalahan kedalam bahasa 

matematis 

0 

3. Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah (devising 

strategies for 

solving problems). 

 Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah secara 

rinci dan jawaban benar 

15 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah secara 

rinci namun terdapat  jawaban 

yang kurang benar 

10 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah kurang 

rinci namun jawaban benar 

10 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah kurang 

rinci dan terdapat jawaban yang 

kurang benar 

8 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah namun 

kurang sesuai sehingga jawaban 

yang dihasilkan kurang benar  

5 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah namun 

tidak sesuai sehingga jawaban 

yang dihasilkan tidak benar 

3 

   Tidk terdapat penyelesaian 0 

4. Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

 Menuliskan unsur-unsur 

masalah yang saling berkaitan 

serta dapat menyimpulkan solusi 

yang diperoleh secara lengkap 

dan benar 

2 

   Menuliskan unsur-unsur 

masalah yang saling berkaitan 

serta dapat menyimpulkan solusi 

yang diperoleh kurang lengkap 

dan/ atau tidak benar 

1 

   Tidal menuliskan kesimpulan 

penyelesaian 

0 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSEKORAN UJI COBA SOAL 

TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA 

 

No. 

Soal 
Indikator Alternatif Penyelesaian 

S. 

Maks 

1. - Komunikasi 

(communication); 

Diketahui : - Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 8.000 

- Samuel membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 13.000       

Ditanya    : bagaimanakah bentuk persamaannya? 

 

5 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : tahu bakso = 𝑥 dan es teh = 𝑦  

maka bentuk persamaannya dalam model matematika adalah  

2 tahu bakso + 1 gelas es teh = 8.000 

 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000            (persamaan 1)  

4 tahu bakso + 1 gelas es teh = 13.000 

 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000          (persamaan 2)  

 

 

5 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Jadi, bentuk persamaannya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000  dan  4𝑥 + 1𝑦 = 13.000             

 

5 

Total Skor  15 
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2. - Komunikasi 

(communication); 

Diketahui : - Nela membeli 3 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp. 11.000 

- Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp. 13.000       

Ditanya   : - Berapa harga 1 buah arem-arem? dan Berapa harga 1 gelas es dawet? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : Arem-arem = 𝑥 dan es dawet = 𝑦  

Maka : 3 arem-arem + 1 gelas es dawet = Rp. 11.000 

             3𝑥 + 1𝑦 = 11.000      (1) 

           4 arem-arem + 1 gelas es dawet = Rp. 13.000 

             4𝑥 + 1𝑦 = 13.000       (2) 

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah (devising 

strategies for 

solving problems). 

Sehingga : 

Dipilih persamaan (1) dan nyatakan 𝑥 sebagai fungsi 𝑦 

            Diperoleh : 

   3𝑥 + 1𝑦 = 11.000 

            1𝑦 = 11.000 − 3𝑥     

              𝑦 = 11.000 − 3𝑥    (3)  

Substitusi persamaan (3) ke persamaan (2) 

 4𝑥 + 1(11.000 − 3𝑥) = 13.000        

 4𝑥 + (11.000 − 3𝑥) = 13.000        

                                𝑥 = 13.000 − 11.000        

                                𝑥 = 2.000        

Substitusi nilai 𝑥 ke persamaan (1) atau persamaan (2) diperoleh  

   3 (2.000) + 1𝑦 = 11.000 

          6.000 + 1𝑦 = 11.000 

                        1𝑦 = 11.000 − 6.000 

                          𝑦 = 5.000 

 

15 
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- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Jadi diperoleh harga 1 arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga 1 gelas es dawet Rp. 

5.000 

 

2 

Total Skor  25 

3. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Dinda membeli 20 lumpia dan 30 wingko babat seharga Rp. 345.000 

- Nety membeli 5 lumpia dan 10 wingko babat seharga Rp. 90.000       

Ditanya    : - Berapa harga 1 buah lumpia? dan Berapa harga 1 buah wingko babat? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : lumpia = 𝑥 dan wingko babat = 𝑦  

Maka : 20 lumpia + 30 wingko babat = Rp. 345.000 

             20𝑥 + 30𝑦 = 345.000         (1) 

5 lumpia + 10 wingko babat = Rp. 90.000  

 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000       (2) 

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

solving 

problems). 

Untuk mencari nilai 𝑥 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑦, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 

 20𝑥 + 30 𝑦 =  345.000    X 1                                  

               

  5𝑥 + 10 𝑦 = 90.000        X  3   15𝑥 +  30 𝑦 =  270.000                                  
                                                                5𝑥 = 75.000 

                                                                 𝑥 =
75.000

5
 

                                                                 𝑥 = 15.000 

       Jadi, 𝑥 = 15.000                                                                               

13 

20𝑥 + 30𝑦 = 345.000 



223 
 

 
 

Untuk mencari y maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑥 yang telah diperoleh melalui 

proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih persamaan 1, 

sehingga diperoleh :  

20𝑥 + 30 𝑦 =  345.000      (1) 

 20 (15.000) + 30 𝑦 =  345.000 

 20 (15.000) + 30 𝑦 =  345.000 

       300.000 + 30 𝑦 =  345.000 

                          30 𝑦 =  345.000 − 300.00 

                              𝑦 =  
45.000

30
 

                              𝑦 =  1.500 

Jadi 𝑦 = 1.500 

 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu buah lumpia adalah Rp.15.000 dan harga untuk 

satu buah wingko babat adalah Rp.1.500 

 

2 

Total skor  25 

4. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - sesi pertama 70 porsi soto bangkong dan 70 porsi es cao seharga  Rp. 

1.260.000 

- sesi pertama 60 porsi soto bangkong dan 65 porsi es cao seharga Rp. 

1.105.000 

Ditanya    : - Berapa harga 1 porsi soto bangkong? dan Berapa harga 1 porsi es cao?  

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : soto bangkong = 𝑥 dan es cao = 𝑦  

Maka : 70 porsi soto bangkong + 70 porsi es cao = Rp. 1.260.000 

             70𝑥 + 70𝑦 = 1.260.000 (1) 

5 
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420𝑥 + 420𝑦 = 7.560.000 

60 porsi soto bangkong + 60 porsi es cao = Rp. 1.080.000 

 60𝑥 + 65𝑦 = 1.105.000       (2) 

 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

solving 

problems). 

Untuk mencari nilai 𝑦 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑥, dengan cara 

menyamakan  

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 70𝑥 + 70 𝑦 =  1.260.000   X  6     

               

  60𝑥 + 65 𝑦 = 1.105.000  X  7   420𝑥 + 455 𝑦 =  7.735.000                                  
        
                                                              −35𝑥 = −175.000 

                                                                    𝑥 =
−175.000

−35
 

                                                                     𝑥 = 5.000 

       Jadi, 𝑦 = 5.000                                                                               
 
Untuk mencari 𝑥 maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑦 yang telah diperoleh melalui 

proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih persamaan 1, 

sehingga diperoleh :  

70𝑥 + 70 𝑦 =  1.260.000      (1) 

 70𝑥 + 70(5.000) =  1.260.000 

 70𝑥 + 350.000 =  1.260.000 

                    70𝑥 =  1.260.000 − 350.000 

                       𝑥 =  
910.000

70
 

                        𝑥 =  13.000 

Jadi 𝑥 = 13.000 

 

15 
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- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu porsi soto bangkong adalah Rp.13.000 dan 

harga untuk satu porsi es cao adalah Rp.5.000 

 

2 

Total Skor  25 

5. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Ibu Ratmi hendak menitipkan 2 jenis jajanan yaitu arem-arem dan     

lumpia di warung Ibu Ana 

- Kedua jajan diletakkan dalam sebuah tampah yang hanya bias memuat 

30 jajanan 

- Besar lumpia 2 kali lebih besar dari arem-arem 

Ditanya   : - Hitunglah berapa banyak arem-arem yang dapat ditata ke dalam 

tampah? Dan berapa banyak pula jumlah lumpia yang dapat ditata ke 

dalam tampah?  

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : banyaknya arem-arem = 𝑥 dan banyaknya lumpia = 𝑦  

Maka : banyak arem-arem + banyak lumpia = 30 

             𝑥 + 𝑦 = 30 

2 arem-arem = 1 lumpia 

𝑦 = 2𝑥       

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah   

Kita substitusikan 𝑦 = 2𝑥  kedalam persamaan 𝑥 + 𝑦 = 30 sehingga diperoleh. 

 𝑥 + 2𝑥 = 30  3𝑥 = 30  𝑥 =
30

3
= 10 

Jadi, diperoleh 𝑥 = 10 

Untuk mencari 𝑦 , kita substitusikan nilai 𝑥 = 10 kedalam persamaan 𝑥 + 𝑦 = 30 

 10 + 𝑦 = 30  𝑦 = 30 − 10  

 𝑦 = 20 

15 
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− − 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh banyaknya jumlah arem-arem yang dapat diata diatas tampah 

adalah 10 buah dan banyaknya lumpia yang dapat ditata diatas tampah adalah 20 

buah 

 

2 

Total Skor   25 

7 - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Pak Edi menyediakan 6 porsi Wedang Ronde dan 1 loyang Roti Ganjel 

Rel untuk warganya yang mendapat giliran ronda dengan estimasi 

pengeluaran Rp.62.000 

- Pak Prasetyo menyediakan 5 porsi Wedang Ronde dan 1 loyang Roti 

Ganjel Rel untuk warganya yang mendapat giliran ronda dengan 

estimasi pengeluaran Rp.55. 

Ditanya   : - Hitunglah berapa harga untuk 1 porsi Wdang Ronde dan 1 loyang Roti 

Ganjel Rel? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : Wedang Ronde = 𝑥 dan Roti Ganjel Rel = 𝑦  

Maka : 6 porsi Wedang Ronde + 1 loyang Roti Ganjel Rel = Rp. 62.000  (1) 

             6𝑥 + 1𝑦 = 62.000  

5 porsi Wedang Ronde + 1 loyang Roti Ganjel Rel = Rp. 55.000  (2) 

5𝑥 + 1𝑦 = 55.000       

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

Untuk mencari nilai 𝑥 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑦, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

  6𝑥 +  𝑦 =  62.000   X  1     6𝑥 +   𝑦 = 62.000                                         
               

   5𝑥 +  𝑦 = 55.000    X  1     5𝑥 +  𝑦 =  55.000                                  
                                           
                                                  1𝑥 = 7000 

15 
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− 

 

 

 

Nilai yang diperoleh =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎
× 100  

 

solving 

problems). 
                                                    𝑥 = 7000 

       Jadi, 𝑥 = 7000                                                                               
Untuk mencari nilai 𝑦 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑥, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 

 

   6𝑥 +  𝑦 =  62.000  X  5    30𝑥 +   5𝑦 = 310.000                                         
               

   5𝑥 +  𝑦 = 55.000   X  6    30𝑥 + 6 𝑦 =  330.000                                  
                                                     
                                                   −1𝑦 = −20.000 
                                                        𝑦 = 20.000 

  Jadi, 𝑥 = 7000            
 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu porsi Wedang Ronde adalah Rp.7.000 dan 

harga untuk satu Loyang Roti Ganjel Rel adalah Rp.20.000 

 

2 

Total Skor   25 

Skor Seluruhnya  140 



228 
 

 
 

Lampiran 12 

 

DAFTAR SKOR UJI COBA KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

No Kode 

Soal 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1. UC-01 13 25 23 15 10 25 111 77 

2. UC-02 10 10 20 15 0 8 63 61 

3. UC-03 11 15 15 23 0 0 64 49 

4. UC-04 15 10 7 6 10 15 63 45 

5. UC-05 15 8 8 20 15 4 70 50 

6. UC-06 6 15 15 13 6 22 77 55 

7. UC-07 7 22 24 15 8 14 90       64 

8. UC-08 10 8 0 0 6 0 24 33 

9. UC-09 6 6 10 8 0 3 33 29 

10. UC-10 15 25 15 20 15 25 115 79 

11. UC-11 13 25 25 20 15 23 121 86 

12. UC-12 10 10 5 6 0 16 47 33 

13. UC-13 8 5 5 0 0 5 23 16 

14. UC-14 8 14 21 6 6 0 55 39 

15. UC-15 12 15 20 15 13 25 100 76 

16. UC-16 5 12 12 9 11 10 59 42 

17. UC-17 15 22 14 15 0 10 76 54 

18. UC-18 6 8 10 10 8 0 42 30 

19. UC-19 10 22 20 20 10 9 91 71 

20. UC-20 15 19 23 20 20 14 111 79 

21. UC-21 15 20 20 25 23 22 125 89 

22. UC-22 10 20 17 6 0 10 63 48 

23. UC-23 15 25 25 15 0 3 83 66 

24. UC-24 13 15 15 20 8 6 77 55 

25. UC-25 10 18 21 10 10 20 89 61 

26. UC-26 10 25 20 15 13 7 90 61 

27. UC-27 4 8 10 0 8 5 35 32 

28. UC-28 12 25 20 23 6 8 94 74 

29. UC-29 14 20 20 23 0 3 80 71 

30. UC-30 10 5 8 10 0 0 33 44 

31. UC-31 12 15 10 12 10 22 81 56 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦        : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y                              ∑ 𝑌      : jumlah skor total 

𝑁          : banyak peserta tes                                                                                  ∑ 𝑋2    : jumlah kuadrat skor item   

∑ 𝑋       : jumlah skor tiap butir soal                                                                     ∑ 𝑌2     : jumlah kuadrat skor total 

 

Kriteria : 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal dikatakan valid  
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Perhitungan validitas : 

  

No Kode 

Soal 

𝒀 𝒀𝟐 

(𝑿𝒊)𝟐 𝑿𝒊𝒀 

1 2 3 (𝑿𝟏)𝟐 (𝑿𝟐)𝟐 (𝑿𝟑)𝟐 𝑿𝟏𝒀 𝑿𝟐𝒀 𝑿𝟑𝒀 

1. UC-01 13 25 23 111 12321 169 625 529 1443 2775 2553 

2. UC-02 10 10 20 63 3969 100 100 400 630 630 1260 

3. UC-03 11 15 15 64 4096 121 225 225 704 960 960 

4. UC-04 15 10 7 63 3969 225 100 49 945 630 441 

5. UC-05 15 8 8 70 4900 225 64 64 1050 560 560 

6. UC-06 6 15 15 77 5929 36 225 225 462 1155 1155 

7. UC-07 7 22 24 90 8100 49 484 576 630 1980 2160 

8. UC-08 10 8 0 24 576 100 64 0 240 192 0 

9. UC-09 6 6 10 33 1089 36 36 100 198 198 330 

10. UC-10 15 25 15 115 13225 225 625 225 1725 2875 1725 

11. UC-11 13 25 25 121 14641 169 625 625 1573 3025 3025 

12. UC-12 10 10 5 47 2209 100 100 25 470 470 235 

13. UC-13 8 5 5 23 529 64 25 25 184 115 115 

14. UC-14 8 14 21 55 3025 64 196 441 440 770 1155 

15. UC-15 12 15 20 100 10000 144 225 400 1200 1500 2000 

16. UC-16 5 12 12 59 3481 25 144 144 295 708 708 

17. UC-17 15 22 14 76 5776 225 484 196 1140 1672 1064 

18. UC-18 6 8 10 42 1764 36 64 100 252 336 420 

19. UC-19 10 22 20 91 8281 100 484 400 910 2002 1820 

20. UC-20 15 20 23 111 12321 225 361 529 1665 2109 2553 

21. UC-21 15 20 20 125 15625 225 400 400 1875 2500 2500 
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22. UC-22 10 20 17 63 3969 100 400 289 630 1260 1071 

23. UC-23 15 25 25 83 6889 225 625 625 1245 2075 2075 

24. UC-24 13 15 15 77 5929 169 225 225 1001 1155 1155 

25. UC-25 10 18 21 89 7921 100 324 441 890 1602 1869 

26. UC-26 10 25 20 90 8100 100 625 400 900 2250 1800 

27. UC-27 4 8 10 35 1225 16 64 100 140 280 350 

28. UC-28 12 25 20 94 8836 144 625 400 1128 2350 1880 

29. UC-29 14 20 20 80 6400 196 400 400 1120 1600 1600 

30. UC-30 10 5 8 33 1089 100 25 64 330 165 264 

31. UC-31 12 15 10 81 6561 144 225 100 972 1215 810 

JUMLAH 335 492 478 2285 192745 3957 9194 8722 26387 41114 39613 

VALIDITAS 0,455 0,687 0,778 

KRITERIA Valid  Valid  Valid  

 

 

No Kode 

Soal 

𝒀 𝒀𝟐 

(𝑿𝒊)
𝟐 𝑿𝒊𝒀 

4 5 6 (𝑿𝟒)𝟐 (𝑿𝟓)𝟐 (𝑿𝟔)𝟐 𝑿𝟒𝒀 𝑿𝟓𝒀 𝑿𝟔𝒀 

1. UC-01 15 10 25 111 12321 225 100 625 1665 1110 2775 

2. UC-02 15 0 8 63 3969 225 0 64 945 0 504 

3. UC-03 23 0 0 64 4096 529 0 0 1472 0 0 

4. UC-04 6 10 15 63 3969 36 100 225 378 630 945 

5. UC-05 20 15 4 70 4900 400 225 16 1400 1050 280 

6. UC-06 13 6 22 77 5929 169 36 484 1001 462 1694 

7. UC-07 15 8 14 90 8100 225 64 196 1350 720 1260 

8. UC-08 0 6 0 24 576 0 36 0 0 144 0 
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9. UC-09 8 0 3 33 1089 64 0 9 264 0 99 

10. UC-10 20 15 25 115 13225 400 225 625 2300 1725 2875 

11. UC-11 20 15 23 121 14641 400 225 529 2420 1815 2783 

12. UC-12 6 0 16 47 2209 36 0 256 282 0 752 

13. UC-13 0 0 5 23 529 0 0 25 0 0 115 

14. UC-14 6 6 0 55 3025 36 36 0 330 330 0 

15. UC-15 15 13 25 100 10000 225 169 625 1500 1300 2500 

16. UC-16 9 11 10 59 3481 81 121 100 531 649 590 

17. UC-17 15 0 10 76 5776 225 0 100 1140 0 760 

18. UC-18 10 8 0 42 1764 100 64 0 420 336 0 

19. UC-19 20 10 9 91 8281 400 100 81 1820 910 819 

20. UC-20 20 20 14 111 12321 400 400 196 2220 2220 1554 

21. UC-21 25 23 22 125 15625 625 529 484 3125 2875 2750 

22. UC-22 6 0 10 63 3969 36 0 100 378 0 630 

23. UC-23 15 0 3 83 6889 225 0 9 1245 0 249 

24. UC-24 20 8 6 77 5929 400 64 36 1540 616 462 

25. UC-25 10 10 20 89 7921 100 100 400 890 890 1780 

26. UC-26 15 13 7 90 8100 225 169 49 1350 1170 630 

27. UC-27 0 8 5 35 1225 0 64 25 0 280 175 

28. UC-28 23 6 8 94 8836 529 36 64 2162 564 752 

29. UC-29 23 0 3 80 6400 529 0 9 1840 0 240 

30. UC-30 10 0 0 33 1089 100 0 0 330 0 0 

31. UC-31 12 10 22 81 6561 144 100 484 972 810 1782 

JUMLAH 415 231 334 2285 192745 7089 2963 5816 3527 20606 29755 

VALIDITAS 0,802 0,739 0,485 

KRITERIA Valid  Valid  Valid  
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• Validitas Butir Soal Nomor 1  

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(26387)−(335)(2285)

√{32(3957)−(112225)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
844.384−765.475

√(14.399)(966.615)
 

                  =
78.909

√13918289385
= 0,445 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 1 dikatakan valid.  

 

• Validitas Butir Soal Nomor 2  

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(41114)−(492)(2285)

√{32(9194)−(242064)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
1315648−1124220

√(52144)(966.615)
 

                  =
191428

√50403172560
= 0,687 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 2 dikatakan valid.  

 

• Validitas Butir Soal Nomor 3 

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(39613)−(478)(2285)

√{32(8722)−(228484)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
1267616−1092230

√(50620)(966.615)
 

                  =
1158386

√48930051300
= 0,778 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 3 dikatakan valid.  
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• Validitas Butir Soal Nomor 4 

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(35270)−(415)(2285)

√{32(7089)−(172225)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
1128640−948275

√(54623)(966.615)
 

                  =
180365

√52799411145
= 0,802 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 4  dikatakan valid.  

 

• Validitas Butir Soal Nomor 5  

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(20606)−(231)(2285)

√{32(2963)−(53361)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
844.384−765.475

√(14.399)(966.615)
 

                  =
78.909

√13918289385
= 0,739 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 5 dikatakan valid.  

 

• Validitas Butir Soal Nomor 6  

  𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  

                    =
32(29755)−(334)(2285)

√{32(5816)−(111556)}{32(192745)−(522125}
  

                   =
952,160−763.190

√(74556)(966.615)
 

                  =
188970

√72066947940
= 0,485 

Pada taraf nyata 5% dan N=32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550 

Karena  𝒓𝒙𝒚 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 6 dikatakan valid.  
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Lampiran 14  

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL  

Rumus : 

  

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

 

Keterangan : 

 

𝑟11      : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛         : banyaknya butir soal 

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

𝜎𝑡
2       : varians total 

Dengan rumus varians (𝜎2) sebagai berikut.  

𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
                 atau               𝜎𝑡

2 =
∑ 𝑋𝑡

2−
(∑ 𝑋𝑡)2

𝑁

𝑁
 

 

Keterangan : 

𝑋   : skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir.  

𝑁   : jumlah peserta tes 

Kriteria : 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal yang diujicobakan reliabel  

 

Kriteria Reliabilitas  

Reliabilitas  Keterangan  

0,80 < 𝑟 ≤ 1,00 Sanggat tinggi 

0,60 < 𝑟 ≤ 0,80 Tinggi  

0,40 < 𝑟 ≤ 0,60 Cukup  

0,20 < 𝑟 ≤ 0,40 Rendah  

0,00 < 𝑟 ≤ 0,20 Sangat rendah 
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Perhitungan : 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh :  

Butir soal no. 1 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

3957−
(335)2

32

32
= 14,062                    

Butir soal no. 2 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

9194−
(492)2

32

32
= 50,937                                   

Butir soal no. 3 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

8722−
(478)2

32

32
= 49,437                                   

Butir soal no. 4 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

7089−
(415)2

32

32
= 53,343                                   

Butir soal no. 5 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

2963−
(231)2

32

32
= 40,483                                   

Butir soal no. 6 :   𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
=

5816−
(334)2

32

32
= 72,875 

 Sehingga siperoleh nilai  𝜎𝑡
2 = 281,137              

Sedangkan, 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2−
(∑ 𝑌)2

𝑁

𝑁
=

192745−
(2285)2

32

32
= 29587,718  

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 )  

      = (
6

6−1
) (1 −

281,137

20587,718
)  

      = 0,119  

Pada taraf nyata 5% dengan 𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3550  

Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal dikatakan reliabel 
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Lampiran 15 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

RUMUS : 

 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

TK : Tingkat Kesukaran  

M   : Rata-rata skor tiap butir soal 

Maks : Skor maksimal tiap butir soal 

Kriteria :  

Taraf Kesukaran Keterangan 

0,00 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,30 Soal sukar 

0,31 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,70 Soal sedang 

0,71 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal mudah 

 

Skor  

Kode 

Soal 

1 2 3 4 5 6 

UC-01 13 25 23 15 10 25 

UC-02 10 10 20 15 0 8 

UC-03 11 15 15 23 0 0 

UC-04 15 10 7 6 10 15 

UC-05 15 8 8 20 15 4 

UC-06 6 15 15 13 6 22 

UC-07 7 22 24 15 8 14 

UC-08 10 8 0 0 6 0 

UC-09 6 6 10 8 0 3 

UC-10 15 25 15 20 15 25 

UC-11 13 25 25 20 15 23 

UC-12 10 10 5 6 0 16 

UC-13 8 5 5 0 0 5 

UC-14 8 14 21 6 6 0 

UC-15 12 15 20 15 13 25 

UC-16 5 12 12 9 11 10 

UC-17 15 22 14 15 0 10 

UC-18 6 8 10 10 8 0 

UC-19 10 22 20 20 10 9 
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UC-20 15 19 23 20 20 14 

UC-21 15 20 20 25 23 22 

UC-22 10 20 17 6 0 10 

UC-23 15 25 25 15 0 3 

UC-24 13 15 15 20 8 6 

UC-25 10 18 21 10 10 20 

UC-26 10 25 20 15 13 7 

UC-27 12 8 10 0 8 5 

UC-28 12 25 20 23 6 8 

UC-29 14 20 20 23 0 3 

UC-30 10 5 8 10 0 0 

UC-31 12 15 10 12 10 22 

Mean  10,71875 15,375 14,9375 12,96875 7,21875 10,4375 

 

Perhitungan : 

Butir soal nomor 1: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

10,71875

15
= 0,714  (mudah) 

Butir soal nomor 2: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

15,375

25
= 0,615  (sedang) 

Butir soal nomor 3: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

14,9375

25
= 0,597  (sedang) 

Butir soal nomor 4: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

12,96875

25
= 0,518   (sedang) 

Butir soal nomor 5: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

7,21875

25
= 0,288   (sukar) 

Butir soal nomor 6: 𝑇𝐾 =
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
=

10,4375

25
= 0,417    (sedang) 
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Lampiran 16  

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

Rumus : 

𝑫𝑷 =
�̅�𝑲𝑨 − �̅�𝑲𝑩

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 

Keterangan : 

DP    :   indeks daya pembeda 

�̅�𝑲𝑨 :   rata-rata kelompok atas 

�̅�𝑲𝑩 :   rata-rata kelompok bawah  

Skor maks : skor maksimum tiap butir soal  

 

Kriteria : 

Daya Pembeda (DP) Keterangan 

𝐷𝑃 ≥ 4,00 Sangat baik 

0,30 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 Baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,30 Cukup 

𝐷𝑃 < 0,20 Kurang baik 

 

 

Perhitungan : 

No. 

soal 

Skor 

Maks 
�̅�𝑲𝑨 �̅�𝑲𝑩 �̅�𝑲𝑨 − �̅�𝑲𝑩 

Daya Pembeda 

Indeks Keterangan 

1 15 13,125 10,06 3,058 
𝟑, 𝟎𝟓𝟖

𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟑 Cukup   

2 25 20,75 10,73 10,016 
𝟏𝟎, 𝟎𝟏𝟔

𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟒𝟎𝟎𝟔 

Sangat 

baik 

3 25 19,75 10,8 8,95 
𝟖, 𝟗𝟓

𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟓𝟖 Baik  

4 25 17,56 8,93 8,62 
𝟖, 𝟔𝟐

𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟒𝟓 Baik  

5 25 10,43 4,26 6,17 
𝟔, 𝟏𝟕

𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟔 Cukup  

6 25 15,5 5,73 9,76 
𝟗, 𝟕𝟔

𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟎 Baik  
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Lampiran 17 

 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Nama Sekolah               :    SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran              :    Matematika 

Kelas/Semester             :    VIII/1 

Bentuk Soal                  :    Uraian 

Aspek yang diamati      :    Literasi Matematis 

Jumlah Soal                  :    6 Butir 

Alokasi Waktu              :    80 menit 

Kompetensi Dasar  : 3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem       

persamaan linear dua variabel. 

Tabel 1. Indikator Materi 

Materi 

Pokok 

Indikator No. 

Soal 

Banyak 

Soal 

Definisi 

SPLDV 

Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Definisi SPLDV 

1 1 

Metode 

Substitusi 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode substitusi dalam 

SPLDV 

5 1 

Metode 

Eliminasi 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode eliminasi dalam 

SPLDV 

2,6 2 

Metode 

Gabungan/ 

Campuran 

Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan metode gabungan/campuran 

dalam SPLDV 

3,4 2 
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SOAL KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 40 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

PETUNJUK  PENGERJAAN SOAL ! 

1. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab.  

3. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah yang jelas 

a. Tuliskan apa yang diketahui 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaan (lengkapi dengan sketsa gambar jika diperlukan) 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telas dituliskan 

e. Tuliskan kesimpulannya 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah. 

5. Kerjakan soal secara individu dengan penuh tanggung jawab. 

 

L
a
m

p
ira

n
 1

8
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SOAL 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea dan Samuel pergi ke kantin sekolah 

untuk membeli jajanan. Tea membeli 2 tahu 

bakso dan 1 gelas es doger seharga Rp. 

8.000, sedangkan Samuel membeli 4 tahu 

bakso dan 1 gelas es doger seharga Rp. 

13.000. Berdasarkan soal cerita tersebut, 

buatlah model matematikanya ! 
Jajanan Tea 

Jajanan 

samuel 

Nela dan Tyo mengikuti kegiatan car free day (CFD) yang diadakan setiap hari 

minggu pagi bertempatan disekitar simpang lima Semarang. Di sana mereka 

berlari-lari kecil mengelilingi bundaran simpang lima, setelah lelah berlari 

mereka berdua duduk dan beristirahat sejenak. karena sebelum berangkat mereka 

tidak sarapan terlebih dahulu, Nela pun merasa lapar dan mengajak Tyo membeli 

jajanan untuk menganjal rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, karena menurut mereka 

jajanan tradisional lebih sehat dan mengenyangkan. Setelah lumayan jauh 

berjalan dari tempat peristirahatan mereka. Nela dan Tyo melihat penjual arem-

arem dan di samping penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera mereka 

menghampiri para penjual itu dan membeli dagangannya. Nela membeli 3 arem-

arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo membeli 4 arem-

arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp.13.000. Setelah jajanannya habis dimakan, 

Nela dan tyo membuang sampah bekas jajanannya ketempat pembuangan 

sampah yang sudah disediakan. Berdasarkan soal cerita tersebut, berapakah 

harga 1 buah arem-arem dan harga 1 gelas es dawet? Selesaikan dengan 

menggunakan metode eliminasi! 

 

+ 

+ + 

Jajanan Nela 

+ 

Jajanan Tyo 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinda diminta ibunya untuk membeli jajanan 

kesukaan tante Rosa yang hendak berkunjung 

kerumahnya. Tante Rosa adalah adik Ibunya 

Dinda yang tinggal di  Banjarnegara, ia sangat 

menyukai jajanan khas semarang yaitu lumpia 

dan wingko babat. Dinda pun dengan senang 

hati memenuhi permintaan Ibunya. Dengan 

ditemani Nety, Dinda pergi menggunakan jasa 

angkutan Umum Bis Trans Semarang untuk 

membeli Lumpia dan Wingko babat yang 

dipesan ibunya. Sesampainya di tempat pusat 

oleh-oleh Khas semarang, Dinda membeli 20 

buah lumpia yang di isi kedalam 2 kotak yang 

terbuat dari bambu dan 30 buah wingko babat 

yang di isi ke dalam 2 kotak yang juga terbuat 

dari bambu, dari belanjaannya tersebut total 

pembayaran yang harus Dinda bayar adalah 

Rp. 345.000_. Nety juga Ternyata membeli 5 

buah lumpia yang di isi ke dalam 1 kotak yang 

sama seperti punya Dinda dan 10 buah 

Wingko babat yang di isi ke dalam 1 kotak 

yang sama juga seperti punya Dinda, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Nety bayar Rp. 90.000. dari cerita di 

atas berapakah harga 1 buah lumpia dan 1 

buah wingko babat ? Selesaikan dengan 

metode gabungan/campuran! 

 

+ 

+ 

Lumpia 

Lumpia 

Winko babat 

Winko babat 

Belanjaan Nety 

Belanjaan Dinda 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Uci mengadakan pengajian di rumahnya 

sebagai ucapan syukur atas keberhasilan Uci 

dalam mengikuti lomba olimpiade 

matematika tingkat kabupaten mewakili 

sekolahannya. Pengajian yang di 

selenggarakan tersebut dibagi menjadi dua 

sesi. Di mana sesi pertama diselenggarakan 

Bersama warga setempat yang satu RT dengan 

Uci dan beberapa kerabat orang Tuanya, dan 

untuk sesi kedua dilaksanakan bersama teman 

sekelas Uci dan beberapa guru uci yang hadir. 

Dalam pengajian tersebut Ibu Uci menyajikan 

2 jenis hidangan yaitu soto bangkong dan es 

cao. Untuk sesi pertama biaya yang 

dikeluarkan oleh ibu Uci untuk memesan 1 

paket soto bangkong untuk 70 porsi  dan 1 

paket es cao untuk 70 porsi adalah sebesar Rp. 

1.260.000, sedangkan untuk sesi kedua biaya 

yang dikeluarkan untuk memesan 1 paket soto 

bangkong untuk 60 porsi  dan 1 paket es cao 

untuk 65 porsi adalah sebesar Rp.1.105.000. 

Dari permasalahan tersebut berapakah harga 

untuk satu porsi soto bangkong dan harga 

untuk satu porsi es cao ? Selesaikan dengan 

metode campuran ! 

 

+ 

+ 

Sesi Pertama 

Sesi Kedua 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Bu Ratmi hendak menitipkan jajanannya di 

warung Bu Ana. Jajanan yang hendak 

dititipkan adalah arem-arem dan lumpia, di 

mana kedua jenis jajanan tersebut akan di 

letakkan di atas nampan yang hanya dapat 

menampung 30 buah jajanan. Kedua jenis 

jajanan tersebut memiliki ukuran yang 

berbeda, di mana besar lumpia 2 kali lebih 

besar dari arem-arem. Jika banyak arem-arem 

adalah 𝑥, dan banyak lumpia adalah 𝑦. Maka 

agar kedua jenis jajanan tersebut dapat 

memenuhi kapasitas penampungan nampan, 

hitunglah berapa banyak arem-arem yang 

dapat ditata ke dalam nampan tersebut? Dan 

berapa banyak pula lumpia yang dapat ditata 

ke dalam nampan tersebut ? 

+ 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Edi dan Pak Prasetyo merupakan ketua 

RT 01 dan RT 02 di kelurahan Sekaran 

Gunung Pati. Untuk menjaga keamanan RT 

mereka, Pak Edi dan Pak Prasetyo 

menerapkan sistem ronda bergilir kepada 

warganya. Dimana untuk RT 01 setiap malam 

terdapat 6 orang kepala keluarga yang 

mendapat giliran untuk ngeronda sedangkan 

untuk RT 02 setiap malam terdapat 5 orang 

kepala keluarga yang mendapat giliran untuk 

ngeronda. Untuk warga yang mendapat giliran 

ronda Pak Edi selalu menyediakan 6 porsi 

wedang Ronde dan 1 loyang Roti Ganjel Rel 

dengan estimasi pengeluaran untuk membeli 

kedua kudapan tersebut adalah Rp. 62.000. 

seperti Pak Edi, Pak Prasetyo juga selalu 

menyediakan 5 porsi wedang Ronde dan 1 

loyang Roti Ganjel Rel, untuk warga yang 

mendapat giliran ronda, dan estimasi 

pengeluaran untuk membeli kedua kudapan 

tersebut adalah Rp. 55.000. Dari 

permasalahan tersebut berapakah harga untuk 

satu porsi Wedang Ronde dan harga untuk 

satu porsi Loyang Roti Ganjel Rel ? 

Selesaikan dengan metode Eliminasi! 

+ 

+ 

RT 02 

RT 01 
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Lampiran 19 

 

Kriteria Pensekoran Soal Tes Kemampuan Literasi Matematis  

Nama Sekolah        :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran       :   Matematika 

Kelas/Semester      :   VIII/Ganjil 

Materi Pokok         :   Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

No. Indikator  No. Soal Kriteria  Skor  

1. Komunikasi 

(communication); 

 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan secara 

benar dan lengkap sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

3 

   Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan namun 

kurang lengkap atau hanya 

menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun secara benar dan lengkap 

sesuai dengan masalah yang 

disajikan 

2 

   Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun tidak lengkap 

1 

   Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan dalam 

soal 

0 

2. Matematisasi 

(mathematizing); 

 Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

secara benar dan lengkap sesuai 

dengan masalah yang disajikan  

5 

   Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

namun kurang lengkap tetapi 

benar dan sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

3 

   Menerjemahkan permasalahan 

kedalam bahasa matematis 

namun kurang lengkap dan tidak 

benar tidak sesuai dengan 

masalah yang disajikan 

2 
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   Tidak menerjemahkan 

permasalahan kedalam bahasa 

matematis 

0 

3. Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah (devising 

strategies for 

solving problems). 

 Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah secara 

rinci dan jawaban benar 

15 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah secara 

rinci namun terdapat  jawaban 

yang kurang benar 

10 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah kurang 

rinci namun jawaban benar 

10 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah kurang 

rinci dan terdapat jawaban yang 

kurang benar 

8 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah namun 

kurang sesuai sehingga jawaban 

yang dihasilkan kurang benar  

5 

   Menuliskan algoritma 

penyelesaian masalah namun 

tidak sesuai sehingga jawaban 

yang dihasilkan tidak benar 

3 

   Tidk terdapat penyelesaian 0 

4. Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

 Menuliskan unsur-unsur 

masalah yang saling berkaitan 

serta dapat menyimpulkan solusi 

yang diperoleh secara lengkap 

dan benar 

2 

   Menuliskan unsur-unsur 

masalah yang saling berkaitan 

serta dapat menyimpulkan solusi 

yang diperoleh kurang lengkap 

dan/ atau tidak benar 

1 

   Tidal menuliskan kesimpulan 

penyelesaian 

0 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSEKORAN SOAL 

TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA 

 

No. 

Soal 
Indikator Alternatif Penyelesaian 

S. 

Maks 

1. - Komunikasi 

(communication); 

Diketahui : - Tea membeli 2 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 8.000 

- Samuel membeli 4 tahu bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp. 13.000       

Ditanya    : bagaimanakah bentuk persamaannya? 

 

5 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : tahu bakso = 𝑥 dan es teh = 𝑦  

maka bentuk persamaannya dalam model matematika adalah  

2 tahu bakso + 1 gelas es teh = 8.000 

 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000            (persamaan 1)  

4 tahu bakso + 1 gelas es teh = 13.000 

 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000          (persamaan 2)  

 

 

5 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Jadi, bentuk persamaannya adalah 2𝑥 + 1𝑦 = 8.000  dan  4𝑥 + 1𝑦 = 13.000             

 

5 

Total Skor  15 

L
a
m

p
ira

n
 2

0
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2. - Komunikasi 

(communication); 

Diketahui : - Nela membeli 3 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp. 11.000 

- Tyo membeli 4 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga Rp. 13.000       

Ditanya   : - Berapa harga 1 buah arem-arem? dan Berapa harga 1 gelas es dawet? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : Arem-arem = 𝑥 dan es dawet = 𝑦  

Maka : 3 arem-arem + 1 gelas es dawet = Rp. 11.000 

             3𝑥 + 1𝑦 = 11.000      (1) 

           4 arem-arem + 1 gelas es dawet = Rp. 13.000 

             4𝑥 + 1𝑦 = 13.000       (2) 

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah (devising 

strategies for 

solving problems). 

Sehingga : 

Dipilih persamaan (1) dan nyatakan 𝑥 sebagai fungsi 𝑦 

            Diperoleh : 

   3𝑥 + 1𝑦 = 11.000 

            1𝑦 = 11.000 − 3𝑥     

              𝑦 = 11.000 − 3𝑥    (3)  

Substitusi persamaan (3) ke persamaan (2) 

 4𝑥 + 1(11.000 − 3𝑥) = 13.000        

 4𝑥 + (11.000 − 3𝑥) = 13.000        

                                𝑥 = 13.000 − 11.000        

                                𝑥 = 2.000        

Substitusi nilai 𝑥 ke persamaan (1) atau persamaan (2) diperoleh  

   3 (2.000) + 1𝑦 = 11.000 

          6.000 + 1𝑦 = 11.000 

                        1𝑦 = 11.000 − 6.000 

                          𝑦 = 5.000 

 

15 
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- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Jadi diperoleh harga 1 arem-arem adalah Rp. 2.000 dan harga 1 gelas es dawet Rp. 

5.000 

 

2 

Total Skor  25 

3. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Dinda membeli 20 lumpia dan 30 wingko babat seharga Rp. 345.000 

- Nety membeli 5 lumpia dan 10 wingko babat seharga Rp. 90.000       

Ditanya    : - Berapa harga 1 buah lumpia? dan Berapa harga 1 buah wingko babat? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : lumpia = 𝑥 dan wingko babat = 𝑦  

Maka : 20 lumpia + 30 wingko babat = Rp. 345.000 

             20𝑥 + 30𝑦 = 345.000         (1) 

5 lumpia + 10 wingko babat = Rp. 90.000  

 5𝑥 + 10𝑦 = 90.000       (2) 

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

solving 

problems). 

Untuk mencari nilai 𝑥 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑦, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 

 20𝑥 + 30 𝑦 =  345.000    X 1                                  

               

  5𝑥 + 10 𝑦 = 90.000        X  3   15𝑥 +  30 𝑦 =  270.000                                  
                                                                5𝑥 = 75.000 

                                                                 𝑥 =
75.000

5
 

                                                                 𝑥 = 15.000 

       Jadi, 𝑥 = 15.000                                                                               

13 

20𝑥 + 30𝑦 = 345.000 
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Untuk mencari y maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑥 yang telah diperoleh melalui 

proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih persamaan 1, 

sehingga diperoleh :  

20𝑥 + 30 𝑦 =  345.000      (1) 

 20 (15.000) + 30 𝑦 =  345.000 

 20 (15.000) + 30 𝑦 =  345.000 

       300.000 + 30 𝑦 =  345.000 

                          30 𝑦 =  345.000 − 300.00 

                              𝑦 =  
45.000

30
 

                              𝑦 =  1.500 

Jadi 𝑦 = 1.500 

 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu buah lumpia adalah Rp.15.000 dan harga untuk 

satu buah wingko babat adalah Rp.1.500 

 

2 

Total skor  25 

4. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - sesi pertama 70 porsi soto bangkong dan 70 porsi es cao seharga  Rp. 

1.260.000 

- sesi pertama 60 porsi soto bangkong dan 65 porsi es cao seharga Rp. 

1.105.000 

Ditanya    : - Berapa harga 1 porsi soto bangkong? dan Berapa harga 1 porsi es cao?  

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : soto bangkong = 𝑥 dan es cao = 𝑦  

Maka : 70 porsi soto bangkong + 70 porsi es cao = Rp. 1.260.000 

             70𝑥 + 70𝑦 = 1.260.000 (1) 

5 
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420𝑥 + 420𝑦 = 7.560.000 

60 porsi soto bangkong + 60 porsi es cao = Rp. 1.080.000 

 60𝑥 + 65𝑦 = 1.105.000       (2) 

 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

solving 

problems). 

Untuk mencari nilai 𝑦 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑥, dengan cara 

menyamakan  

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 70𝑥 + 70 𝑦 =  1.260.000   X  6     

               

  60𝑥 + 65 𝑦 = 1.105.000  X  7   420𝑥 + 455 𝑦 =  7.735.000                                  
        
                                                              −35𝑥 = −175.000 

                                                                    𝑥 =
−175.000

−35
 

                                                                     𝑥 = 5.000 

       Jadi, 𝑦 = 5.000                                                                               
 
Untuk mencari 𝑥 maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑦 yang telah diperoleh melalui 

proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih persamaan 1, 

sehingga diperoleh :  

70𝑥 + 70 𝑦 =  1.260.000      (1) 

 70𝑥 + 70(5.000) =  1.260.000 

 70𝑥 + 350.000 =  1.260.000 

                    70𝑥 =  1.260.000 − 350.000 

                       𝑥 =  
910.000

70
 

                        𝑥 =  13.000 

Jadi 𝑥 = 13.000 

 

15 
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- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu porsi soto bangkong adalah Rp.13.000 dan 

harga untuk satu porsi es cao adalah Rp.5.000 

 

2 

Total Skor  25 

5. - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Ibu Ratmi hendak menitipkan 2 jenis jajanan yaitu arem-arem dan     

lumpia di warung Ibu Ana 

- Kedua jajan diletakkan dalam sebuah tampah yang hanya bias memuat 

30 jajanan 

- Besar lumpia 2 kali lebih besar dari arem-arem 

Ditanya   : - Hitunglah berapa banyak arem-arem yang dapat ditata ke dalam 

tampah? Dan berapa banyak pula jumlah lumpia yang dapat ditata ke 

dalam tampah?  

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : banyaknya arem-arem = 𝑥 dan banyaknya lumpia = 𝑦  

Maka : banyak arem-arem + banyak lumpia = 30 

             𝑥 + 𝑦 = 30 

2 arem-arem = 1 lumpia 

𝑦 = 2𝑥       

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah   

Kita substitusikan 𝑦 = 2𝑥  kedalam persamaan 𝑥 + 𝑦 = 30 sehingga diperoleh. 

 𝑥 + 2𝑥 = 30  3𝑥 = 30  𝑥 =
30

3
= 10 

Jadi, diperoleh 𝑥 = 10 

Untuk mencari 𝑦 , kita substitusikan nilai 𝑥 = 10 kedalam persamaan 𝑥 + 𝑦 = 30 

 10 + 𝑦 = 30  𝑦 = 30 − 10  

 𝑦 = 20 

15 
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− − 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh banyaknya jumlah arem-arem yang dapat diata diatas tampah 

adalah 10 buah dan banyaknya lumpia yang dapat ditata diatas tampah adalah 20 

buah 

 

2 

Total Skor   25 

7 - Komunikasi 

(communication)

; 

Diketahui : - Pak Edi menyediakan 6 porsi Wedang Ronde dan 1 loyang Roti Ganjel 

Rel untuk warganya yang mendapat giliran ronda dengan estimasi 

pengeluaran Rp.62.000 

- Pak Prasetyo menyediakan 5 porsi Wedang Ronde dan 1 loyang Roti 

Ganjel Rel untuk warganya yang mendapat giliran ronda dengan 

estimasi pengeluaran Rp.55. 

Ditanya   : - Hitunglah berapa harga untuk 1 porsi Wdang Ronde dan 1 loyang Roti 

Ganjel Rel? 

 

3 

- Matematisasi 

(mathematizing); 

Penyelesaian :  

Misal : Wedang Ronde = 𝑥 dan Roti Ganjel Rel = 𝑦  

Maka : 6 porsi Wedang Ronde + 1 loyang Roti Ganjel Rel = Rp. 62.000  (1) 

             6𝑥 + 1𝑦 = 62.000  

5 porsi Wedang Ronde + 1 loyang Roti Ganjel Rel = Rp. 55.000  (2) 

5𝑥 + 1𝑦 = 55.000       

 

5 

- Merumuskan 

strategi untuk 

memecahkan 

masalah 

(devising 

strategies for 

Untuk mencari nilai 𝑥 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑦, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

  6𝑥 +  𝑦 =  62.000   X  1     6𝑥 +   𝑦 = 62.000                                         
               

   5𝑥 +  𝑦 = 55.000    X  1     5𝑥 +  𝑦 =  55.000                                  
                                           
                                                  1𝑥 = 7000 

15 
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− 

 

 

 

Nilai yang diperoleh =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎
× 100  

 

solving 

problems). 
                                                    𝑥 = 7000 

       Jadi, 𝑥 = 7000                                                                               
Untuk mencari nilai 𝑦 maka kita harus mengeliminasi variabel 𝑥, dengan cara 

menyamakan koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

 

 

   6𝑥 +  𝑦 =  62.000  X  5    30𝑥 +   5𝑦 = 310.000                                         
               

   5𝑥 +  𝑦 = 55.000   X  6    30𝑥 + 6 𝑦 =  330.000                                  
                                                     
                                                   −1𝑦 = −20.000 
                                                        𝑦 = 20.000 

  Jadi, 𝑥 = 7000            
 

- Penalaran dan 

Argumen 

(reasoning and 

argument); 

Sehingga diperoleh harga untuk satu porsi Wedang Ronde adalah Rp.7.000 dan 

harga untuk satu Loyang Roti Ganjel Rel adalah Rp.20.000 

 

2 

Total Skor   25 

Skor Seluruhnya  140 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  :  SMP Negeri 40 Semarang 

Kelas   :  VIII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester  : 1 

Materi pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kompetensi Inti 

KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, 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. 

L
a
m

p
ira

n
 2

1
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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 

Materi 

Pokok 

Indikator Literasi 

Matematika 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.5 Menjelaskan 

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel dan 

penyelesaianny

a yang 

dihubungkan 

dengan masalah 

Lingkaran 

▪ Pengerti

an 

SPLDV 

▪ Menent

ukan 

himpun

an 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing 

Mathematical Concepts, 

Kegiatan pembelajaran 

menggunakan model Realistic 

Mathematics Educatin 

bernuansa Etnomatematika 

dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

Fase 1 : Menggunakan 

Masalah Kontekstual Pada 

Tugas 

• Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

berkaitan 

5 x 40 

menit 

Buku teks 

matemati

ka 

Kemdikb

ud,  
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kontekstual. 

4.6 Menyele

saikan masalah 

yang berkaitan 

dengan sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel. 

 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

nakan 

metode 

substitu

si 

▪ Menent

ukan 

himpun

an 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

nakan 

metode 

Facts, Procedures and 

Reasoning 

3. Interpreting, Applying 

and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi 

(Communication) 

2. Matematisasi 

(Mathematising) 

3. Representasi 

(Representation)  

4. Penalaran dan Argumen 

(Reasoning and 

Argument) 

5. Merumuskan strategi 

untuk memecahkan 

masalah (Devising 

strategies for solving 

problems) 

System Mata Pencarian Hidup 

dan System Ekonomi 

Guru memberikan permasalahan 

kontekstual kepada siswa 

seperti, menugaskan siswa 

(yang sudah dibentuk kelompok, 

dimana satu kelompok terdiri 

dari 5 orang siswa) untuk pergi 

kepasar mengobservasi harga 

jajanan tradisional yang dijual di 

pasar, kemudian murid diminta 

untuk membeli 2 jenis jajanan 

yang berbeda. (kegiatan ini 

dilakukan di luar jam 

pembelajaran matematika atau 

di luar jam sekolah) 

Fase 2 : Menggunakan Model  

dengan 

SPLDV 

• Tugas 

mandiri tidak 

terstruktur: 

mencatat 

dan mencari 

informasi 

penggunaan 

SPLDV 

 

Observasi 

Pengamatan 

selama KBM 

tentang: 

▪ ketelitian 
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eliminas

i 

▪ Menent

ukan 

himpun

an 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

nakan 

metode 

gabunga

n/camp

uran 
 

6. Menggunakan bahasa 

simbolik, formal, dan 

teknik serta operasi 

(Using symbolic, formal, 

and technical language 

and operations) 

7. Menggunakan alat-alat 

matematika (Using 

mathematical tools) 

Siwa membawakan penugasan 

yang telah diberikan oleh guru 

pada pertemuan sebelumnya. 

Yaitu, berupa beberapa jenis 

jajanan pasar yang telah dibeli 

oleh siswa, kemudian dari 

jajanan yang telah dibeli siswa 

tersebut, guru meminta siswa 

untuk membuat soal 

menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa 

tidak memberitahu temannya 

yang berada dikelompok lain 

harga persatuan dari jajanan 

yang telah dibeli oleh 

kelompoknya. Hal ini 

dikarenakan soal yang dibuat 

oleh masing-masing kelompok 

akan ditukarkan dengan 

▪ rasa ingin 

tahu 

▪ tanggung 

jawab  

▪ dll. 

Portofolio 

Mengumpulka

n bahan dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

lingkaran dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

kemudian 

disusun,  
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kelompok lainnya untuk 

didiskusikan.  

Fase 3 : Menggunakan 

Kontribusi Siswa 

Kelompok yang telah 

mendapatkan soal dari 

kelompok lain, berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya 

untuk menyelesaikan 

permasalahaan yang telah 

diberikan. Kemudian hasil 

diskusi tersebut, dapat 

dikemukakan kepada kelompok 

yang memberi soal untuk 

mengoreksi jawaban yang 

dipaparkan apakah hasil temuan 

kelompok yang di berikan soal 

sesuai dengan harga sebenarnya 

didiskusikan 

dan 

direfleksikan 

 

Tes 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 

dengan SPLDV 
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jajanan per satuan yang telah 

dibeli oleh kelompok pemberi 

soal.  

Fase 4 : Interaktivitas 

Dari kegiatan diskusi tersebut 

antar kelopok siswa saling 

mengoreksi hasil pekerjaan dari 

kelompok yang telah diberikan 

soal oleh kelompok yang 

memberi soal. Disini peran guru 

adalah sebagai pengoreksi 

bentuk soal serta jawaban yang 

telah diberikan serta dikerjakan 

oleh siswa apakah sudah sesuai 

dengan  pemodelan matematika 

atau belum, jika belum maka 

guru akan mengarahkan siswa 

untuk memperbaiki bagian yang 
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kurang tepat dari soal yang telah 

dibuat oleh siswa serta jawaban 

yang telah di kerjakan oleh 

siswa. Sehingga antara siswa 

dengan siswa dan siswa dengan 

guru akan membangun interaksi 

yang positif.   

Fase 5 : Terintegrasi Dengan 

Topik Lain 

Dari kegiatan yang telah 

dilakukan oleh siswa, guru 

meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil yang 

diperoleh siswa dari 

pembelajaran yang telah diikuti 

oleh siswa. Sehingga dari 

pembelajaran tersebut siswa 

diharapkan dapat memunculkan 
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pemahaman secara serentak 

terkait materi yang diajarkan.) 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Semarang,   5    November  2019 

Guru Praktikan 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 

Sekolah  :  SMP Negeri 40 Semarang 

Kelas   :  VIII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester  : 1 

Materi pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kompetensi Inti 

KI.5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

L
a
m

p
ira

n
 2

2
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KI.8. 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 

Materi 

Pokok 

Indikator Literasi 

Matematika 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.5 Menjelaskan 

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel dan 

penyelesaianny

a yang 

dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual. 

4.7 Menyele

▪ Pengerti

an 

SPLDV 

▪ Menent

ukan 

himpun

an 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

D. Konteks 

5. Konteks pribadi 

6. Konteks pekerjaan 

7. Konteks masyarakat 

8. Konteks ilmiah 

E. Proses 

4. Formulating Situations 

Mathematically 

5. Employing 

Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and 

Reasoning 

Kegiatan pembelajaran 

menggunakan model 

Ekspositori bernuansa 

Etnomatematika dengan 

langkah-langkah sebagai 

berikut. 

Fase 1 : Persiapan 

(preparation) 

Guru mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran, 

mengecek kehadiran siswa, 

Tugas 

• Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

berkaitan 

dengan 

SPLDV 

• Tugas 

mandiri tidak 

5 x 40 

menit 

Buku teks 

matemati

ka 

Kemdikb

ud,  
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saikan masalah 

yang berkaitan 

dengan sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel. 

 

nakan 

metode 

substitu

si 

▪ Menent

ukan 

himpun

an 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

nakan 

metode 

eliminas

i 

▪ Menent

ukan 

6. Interpreting, Applying 

and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

F. Komponen 

1. Komunikasi 

(Communication) 

2. Matematisasi 

(Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen 

(Reasoning and 

Argument) 

4. Merumuskan strategi 

untuk memecahkan 

masalah (Devising 

strategies for solving 

problems) 

 

menyampaikan informasi 

tentang materi apa yang akan 

dipelajari, memotivasi siswa 

melalui implementasi dari 

materi yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari, 

serta mengemukakan tujuan 

yang harus dicapai dari materi 

yang akan disampaikan. Pada 

tahap ini guru juga memberikan 

permasalahan kontekstual 

kepada siswa guna untuk 

menggingat kembali materi 

prasyarat yang telah siswa 

pelajari sebelumnya 

Fase 2 : Penyajian 

(presentation) 

terstruktur: 

mencatat 

dan mencari 

informasi 

penggunaan 

SPLDV 

Observasi 

Pengamatan 

selama KBM 

tentang: 

▪ ketelitian 

▪ rasa ingin 

tahu 

▪ tanggung 

jawab  

▪ dll. 

Tes 
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himpun

an 

penyele

saian 

SPLDV 

menggu

nakan 

metode 

gabunga

n/camp

uran 
 

Pada tahap ini guru memandu 

siswa untuk menyelesaikan LKS 

yang telah diberikan. 

Fase 3 : Korelasi 

(Corerelation) 

Pada tahap ini diharapkan siswa 

dapat menyelesaikan  LKS yang 

diberikan dengan pengalaman 

atau dengan pengetahuan yang 

telah dimilikinya. Siwa dapat 

bertanya apabila menemukan 

permasalahan yang belum 

dimengerti cara 

menyelesaikannya. Peran guru 

pada tahap ini yaitu sebagai 

fasilitator untuk membantu 

siswa bila mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 

dengan SPLDV 
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permasalahan yang diberikan. 

Pada tahap ini juga beberapa 

siswa akan diminta untuk 

mengerjakan atau menuliskan 

hasil pekerjaannya di papan 

tulis. 

Fase 4 : Menyimpulkan 

(Generalisation) 

Pada tahap ini siswa Bersama-

sama dengan guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

Fase 5 : Mengaplikasikan 

(Application) 

Setelah siswa memahami inti 

dari pembelajaran yang 

diperoleh, diharapkan siswa 
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dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah mereka 

peroleh dalam permasalahan 

yang relevan dengan materi 

pelajaran yang telah diterima. 

 

 

 

 

 

 

Semarang,   5    November  2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 23 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERMEN 

MATA PALAJARAN MATEMATIKA 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 

PERTEMUAN 1 

Petunjuk :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau 

“Tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Memberi salam sebelum memulai 

pelajaran  
√      √ 

2. Mengajak siswa menyiapkan buku 

pelajaran 
√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √      √ 

4. Memberikan motivasi pentingnya 

mempelajari materi SPLDV 
√      √ 

5. Memberikan materi prasyarat dengan 

tanya jawab 
√      √ 

6. Menyampaikan materi dengan diskusi 

dan tanya jawab 
√      √ 

7. Mengajak siswa berkelompok masing-

masing 2 kelompok 
√      √ 

8. Memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan menyuruh siswa mengerjakannya 
√      √ 

9. Memberikan siswa waktu untuk 

berdiskusi 
√      √ 
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10. Memantau jalannya diskusi √      √ 

11. Mempersilakan perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 
√     √  

12. Mempersilakan kepada kelompok lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan 
√     √  

13. Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berani bertanggung jawab 

menyampaikan hasil diskusi 

√      √ 

14.  Mengajak siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini 
√      √ 

15. Menginggatkan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan berikutnya yaitu 

materi metode substitusi dalam SPLDV 

√      √ 

16. Memberi salam setelah selesai 

pembelajaran 
√      √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semarang ,  5  November 2019 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERMEN 

MATA PALAJARAN MATEMATIKA 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 

PERTEMUAN 2 

Petunjuk :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau 

“Tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Memberi salam sebelum memulai 

pelajaran  
√      √ 

2. Mengajak siswa menyiapkan buku 

pelajaran 
√      √ 

3. Mmenyampaikan tujuan pembelajaran √      √ 

4. Memberikan motivasi pentingnya 

mempelajari materi SPLDV 
√      √ 

5. Memberikan materi prasyarat dengan 

tanya jawab 
√     √  

6. Menyampaikan materi dengan diskusi 

dan tanya jawab 
√      √ 

7. Mengajak siswa berkelompok masing-

masing 2 kelompok 
√      √ 

8. Memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan menyuruh siswa mengerjakannya 
√      √ 

9. Memberikan siswa waktu untuk 

berdiskusi 
√     √  

10. Memantau jalannya diskusi √     √  
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11. Mempersilakan perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 
√      √ 

12. Mempersilakan kepada kelompok lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan 
√    √   

13. Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berani bertanggung jawab 

menyampaikan hasil diskusi 

√   √    

14.  Mengajak siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini 
√     √  

15. Menginggatkan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan berikutnya yaitu 

materi metode substitusi dalam SPLDV 

√     √  

16. Memberi salam setelah selesai 

pembelajaran 
√      √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Semarang ,  8  November 2019 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERMEN 

MATA PALAJARAN MATEMATIKA 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 

PERTEMUAN 3 

Petunjuk :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau 

“Tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Memberi salam sebelum memulai 

pelajaran  
√      √ 

2. Mengajak siswa menyiapkan buku 

pelajaran 
√     √  

3. Mmenyampaikan tujuan pembelajaran √    √   

4. Memberikan motivasi pentingnya 

mempelajari materi metode eliminasi 

dalam SPLDV 

√    √   

5. Memberikan materi prasyarat dengan 

tanya jawab 
√     √  

6. Menyampaikan materi dengan diskusi 

dan tanya jawab 
√      √ 

7. Mengajak siswa berkelompok masing-

masing 2 kelompok 
√      √ 

8. Memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan menyuruh siswa mengerjakannya 
√      √ 

9. Memberikan siswa waktu untuk 

berdiskusi 
√      √ 

10. Memantau jalannya diskusi √      √ 
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11. Mempersilakan perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 
√      √ 

12. Mempersilakan kepada kelompok lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan 
√     √  

13. Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berani bertanggung jawab 

menyampaikan hasil diskusi 

√     √  

14.  Mengajak siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini 
√      √ 

15. Menginggatkan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan berikutnya yaitu 

materi metode gabungan/campuran dalam 

dalam SPLDV serta membawa 

penugasan yang telah diberikan 

√     √  

16. Memberi salam setelah selesai 

pembelajaran 
√      √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang ,   12     November 2019 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERMEN 

MATA PALAJARAN MATEMATIKA 

SMP NEGERI 40 SEMARANG 

PERTEMUAN 4 

Petunjuk :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau 

“Tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Memberi salam sebelum memulai 

pelajaran  
√      √ 

2. Mengajak siswa menyiapkan buku 

pelajaran 
√     √  

3. Mmenyampaikan tujuan pembelajaran √     √  

4. Memberikan motivasi pentingnya 

mempelajari materi metode 

gabungan/campuran dalam SPLDV 

√      √ 

5. Memberikan materi prasyarat dengan 

tanya jawab 
√      √ 

6. Menyampaikan materi dengan diskusi 

dan tanya jawab 
√      √ 

7. Mengajak siswa berkelompok masing-

masing 2 kelompok 
√      √ 

8. Memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan menyuruh siswa mengerjakannya 
√      √ 

9. Memberikan siswa waktu untuk 

berdiskusi 
√      √ 

10. Memantau jalannya diskusi √      √ 
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11. Mempersilakan perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 
√      √ 

12. Mempersilakan kepada kelompok lain 

untuk bertanya dan memberi tanggapan 
√      √ 

13. Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berani bertanggung jawab 

menyampaikan hasil diskusi 

√      √ 

14.  Mengajak siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini 
√      √ 

15. Menginggatkan siswa untuk belajar 

karena besok akan diadakan tes 

kemampuan literasi terkait  SPLDV 

√     √  

16. Memberi salam setelah selesai 

pembelajaran 
√      √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang ,   15    November 2019 

Observer 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Definisi SPLDV  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI.11. 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.12. 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. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

2 4.8 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Realistic Mathematics Education 

bernuansa Etnomatematika dan melalui diskusi kelompok, siswa dengan benar 

dapat: 

1. (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 

3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 
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4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi Pengertian SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Realistic Mathematics Education 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 (pertama)(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa.  

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas VIII 

Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

 

Inti Langkah 1.  Menggunakan Masalah Kontekstual  

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

60 menit 
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3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan SPLDV di mana 

permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang 

SPLDV (komitmen pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Langkah 2. Mennggunakan Model 

7. Dari informasi yang didapat oleh siswa, maka 

siswa akan mngubah informasi yang didapatkan 

tersebut kedalam model matematika 

(Kedisiplinan) 

Langkah 3. Kontribusi Siswa 

8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

untuk menyusun strategi dalam menyelesaiakan 

permasalahan yang diberikan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Langkah 4. Interaktivitas  

10. Guru berkeliling mencermati siswa bekerja, 

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan 

yang dialami siswa, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-

hal yang belum dipahami. 

11. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 
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telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

12. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

13. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

14. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

 

Langkah 5. Terintegrasi Dengan Topik Lain 

15. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

16. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan, sehingga 

siswa dapat menemukan keterkaitan antara 

materi yang dipelajari dengan proses 

kehidupannya sehari-hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

12 menit 
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Guru Praktikan 

membahas tentang metode substitusi dalam 

SPLDV. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas 

perhatian dan kesungguhan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, dan 

mendoakan agar apa yg dipelajari hari ini akan 

bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

       Semarang 5 November 2019 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode Substitusi  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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 
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dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

2 4.5 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Realistic Mathematics Education 

bernuansa Etnomatematika dan melalui diskusi kelompok, siswa dengan benar 

dapat: 

1. (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 
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3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 

4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi metode substitusi dalam SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Realistic Mathematics Education 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Diskusi, tanya jawab, pengerjaan LKS 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2 (kedua) (2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa. 

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas VIII 

Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu metode Substitusi. (Ketaatan 

pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

Inti Langkah 1.  Menggunakan Masalah 

Kontekstual  

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan Metode Substitusi 

60 menit 
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dalam SPLDV di mana permsalahan tersebut 

terdapat di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang 

Metode Substitusi (komitmen pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Langkah 2. Mennggunakan Model 

7. Dari informasi yang didapat oleh siswa, maka 

siswa akan mngubah informasi yang didapatkan 

tersebut kedalam model matematika 

(Kedisiplinan) 

Langkah 3. Kontribusi Siswa 

8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

untuk menyusun strategi dalam menyelesaiakan 

permasalahan yang diberikan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Langkah 4. Interaktivitas  

10. Guru berkeliling mencermati siswa bekerja, 

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan 

yang dialami siswa, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-

hal yang belum dipahami. 

11. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 
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untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

12. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

13. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

14. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

Langkah 5. Terintegrasi Dengan Topik Lain 

15. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

16. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan, sehingga 

siswa dapat menemukan keterkaitan antara 

materi yang dipelajari dengan proses 

kehidupannya sehari-hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

membahas tentang metode Eliminasi. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas perhatian 

dan kesungguhan siswa selama proses 

12 menit 
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pembelajaran berlangsung, dan mendoakan agar 

apa yg dipelajari hari ini akan bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 8  November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode Eliminasi  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and 

Evaluating Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

2 4.5 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Realistic Mathematics Education 

bernuansa Etnomatematika dan melalui diskusi kelompok, siswa dengan benar 

dapat: 

1. (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 

3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 
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4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi metode eliminasi dalam SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Realistic Mathematics Education 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Diskusi, tanya jawab, pengerjaan LKS 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 3 (Ke Tiga) (2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa. 

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu metode Elimunasi. (Ketaatan 

pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

Inti Langkah 1.  Menggunakan Masalah 

Kontekstual  

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan Metode Eliminasi dalam 

60 menit 
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SPLDV di mana permsalahan tersebut terdapat 

di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang Metode 

Eliminasi (komitmen pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Langkah 2. Mennggunakan Model 

7. Dari informasi yang didapat oleh siswa, maka 

siswa akan mngubah informasi yang didapatkan 

tersebut kedalam model matematika 

(Kedisiplinan) 

Langkah 3. Kontribusi Siswa 

8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

untuk menyusun strategi dalam menyelesaiakan 

permasalahan yang diberikan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Langkah 4. Interaktivitas  

10. Guru berkeliling mencermati siswa bekerja, 

mencermati dan menemukan berbagai kesulitan 

yang dialami siswa, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-

hal yang belum dipahami. 

11. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 
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untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

12. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

13. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

14. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

Langkah 5. Terintegrasi Dengan Topik Lain 

15. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

16. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan, sehingga 

siswa dapat menemukan keterkaitan antara 

materi yang dipelajari dengan proses 

kehidupannya sehari-hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

membahas tentang metode 

Gabungan/Campuran. 

12 menit 
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4. Guru menyampaikan terimakasih atas perhatian 

dan kesungguhan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan mendoakan agar 

apa yg dipelajari hari ini akan bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 Semarang,  12  November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode gabungan/campuran 

(Penerapan SPLDV dalam kehidupan    

Sehari-hari )  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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. 
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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. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

B. Proses 

1. Formulating Situations Mathematicall 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

2 4.5 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
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Setelah mengikuti proses pembelajaran Realistic Mathematics Education 

bernuansa Etnomatematika dan melalui diskusi kelompok, siswa dengan benar 

dapat: 

1. (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 

3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 

4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi metode gabungan/campuran dalam 

SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Realistic Mathematics Education 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Diskusi, tanya jawab, pengerjaan LKS 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 4 (Ke Empat) (2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa. 

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu penerapan SPLDV dikehidupan 

sehari-hari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8  menit 
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5. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

6. Guru memberikan apersepsi. 

Inti Langkah 1.  Menggunakan Masalah 

Kontekstual  

1. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

kepada siswa seperti, menugaskan siswa (yang 

sudah dibentuk kelompok, dimana satu 

kelompok terdiri dari 5 orang siswa) untuk pergi 

kepasar mengobservasi harga jajanan yang 

dijual di pasar, kemudian murid diminta untuk 

membeli 2 jenis jajanan yang berbeda. (kegiatan 

ini dilakukan di luar jam pembelajaran 

matematika atau di luar jam sekolah) 

Langkah 2. Mennggunakan Model 

2. Siwa membawakan penugasan yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. 

Yaitu, berupa beberapa jenis jajanan pasar yang 

telah dibeli oleh siswa, kemudian dari jajanan 

yang telah dibeli siswa tersebut, guru meminta 

siswa untuk membuat soal menggunakan model 

matematika dengan syarat siswa tidak 

memberitahu temannya yang berada dikelompok 

lain harga persatuan dari jajanan yang telah dibeli 

oleh kelompoknya. Hal ini dikarenakan soal yang 

dibuat oleh masing-masing kelompok akan 

ditukarkan dengan kelompok lainnya untuk 

didiskusikan. 

Langkah 3. Kontribusi Siswa 

60 menit 
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3. Kelompok yang telah mendapatkan soal dari 

kelompok lain, berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan 

permasalahaan yang telah diberikan. Kemudian 

hasil diskusi tersebut, dapat dikemukakan kepada 

kelompok yang memberi soal untuk mengoreksi 

jawaban yang dipaparkan apakah hasil temuan 

kelompok yang di berikan soal sesuai dengan 

harga sebenarnya jajanan per satuan yang telah 

dibeli oleh kelompok pemberi soal. 

Langkah 4. Interaktivitas  

4. Dari kegiatan diskusi tersebut antar kelopok 

siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan dari 

kelompok yang telah diberikan soal oleh 

kelompok yang memberi soal. Disini peran guru 

adalah sebagai pengoreksi bentuk soal serta 

jawaban yang telah diberikan serta dikerjakan 

oleh siswa apakah sudah sesuai dengan  

pemodelan matematika atau belum, jika belum 

maka guru akan mengarahkan siswa untuk 

memperbaiki bagian yang kurang tepat dari soal 

yang telah dibuat oleh siswa serta jawaban yang 

telah di kerjakan oleh siswa. Sehingga antara 

siswa dengan siswa dan siswa dengan guru akan 

membangun interaksi yang positif. 

Langkah 5. Terintegrasi Dengan Topik Lain 

5. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti oleh siswa. Sehingga dari 

pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat 
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memunculkan pemahaman secara serentak 

terkait materi yang diajarkan. 

6. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat memunculkan pemahaman secara 

serentak terkait materi yang diajarkan, sehingga 

siswa dapat menemukan keterkaitan antara 

materi yang dipelajari dengan proses 

kehidupannya sehari-hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan penugasan 

yang telah di bahas.  

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

diadakan Tes atau Ulangan Harian materi pokok 

SPLDV. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas perhatian 

dan kesungguhan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan mendoakan agar 

apa yg dipelajari hari ini akan bermanfaat, serta 

menginggatkan siswa agar belajar untuk 

persiapan Tes pada pertemuan selanjutnya.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

12 menit 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 
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Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  15  November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Definisi SPLDV  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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 
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(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 Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

 A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and Evaluating 

Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

 

2 4.9 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Ekspositori dan melalui diskusi 

kelompok, siswa dengan benar dapat: 

1.  (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal. 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 
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3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 

4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling berkaitan 

antara permasalahan matematis dengan permasalahan di kehidupan sehari-

hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi Pengertian SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Pembelajaran Ekspositori 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Ceramah,diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 (pertama)(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa.  

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

 

Inti Tahap 1.  Persiapan (preparation) 

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan SPLDV di mana 

permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

60 menit 
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4. Siswa mengamati permasalahan tentang SPLDV 

(komitmen pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Tahap 2. Penyajian (Presentation)  

1. Guru memandu siswa dalam mengerjakan LKS 

dengan menjelaskan langkah-langkah pengisisan 

LKS melalui kegiatan tanya jawab. Disini siswa 

tidak hanya mendengarkan penjelasan guru 

melainkan juga mencatat hal-hal penting yang 

disampaikan mengenai materi pembelajaran 

(Kedisiplinan) 

Tahap 3. Korelasi (correlation) 

1. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Tahap 4. Menyimppulkan (Generalisation)   

1. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan telah 

habis, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. 

2. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

3. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 

yang lain untuk bertanya dan memberi tanggapan.  

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 
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5. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

Tahap 5. Mengaplikasikan (Application) 

1. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan terkait materi yang 

diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-hari.  

Penutup 2. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

3. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

4. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

membahas tentang metode substitusi dalam 

SPLDV. 

5. Guru menyampaikan terimakasih atas perhatian 

dan kesungguhan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan mendoakan agar 

apa yg dipelajari hari ini akan bermanfaat.   

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

12 menit 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 
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Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 5 November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode Substitusi  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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 
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dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and 

Evaluating Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

 

2 4.10 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Ekspositori dan melalui diskusi 

kelompok, siswa dengan benar dapat: 

1.  (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal. 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 
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3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 

4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi metode substitusi dalam SPLDV  

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Pembelajaran Ekspositori 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Ceramah,diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2 (Kedua)(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa.  

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

 

Inti Tahap 1.  Persiapan (preparation) 

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan metode substitusi dalam 

60 menit 
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SPLDV di mana permsalahan tersebut terdapat 

di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang 

Substitusi (komitmen pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Tahap 2. Penyajian (Presentation)  

7. Guru memandu siswa dalam mengerjakan LKS 

dengan menjelaskan langkah-langkah 

pengisisan LKS melalui kegiatan tanya jawab. 

Disini siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan guru melainkan juga mencatat hal-

hal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran (Kedisiplinan) 

Tahap 3. Korelasi (correlation) 

8. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Tahap 4. Menyimppulkan (Generalisation)  

9. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

10. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  
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11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

12. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

13. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

Tahap 5. Mengaplikasikan (Application) 

14. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan terkait materi yang 

diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-

hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

membahas tentang metode Eliminas dalam 

SPLDV. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas 

perhatian dan kesungguhan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, dan 

mendoakan agar apa yg dipelajari hari ini akan 

bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

12 menit 

 



322 
 

 
 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 

 

Semarang, 7 November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode Eliminasi  

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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 
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dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and 

Evaluating Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

 

2 4.11 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Ekspositori dan melalui diskusi 

kelompok, siswa dengan benar dapat: 

1.  (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal. 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 

3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 
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4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi metode eliminasi pasa SPLDV. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Pembelajaran Ekspositori 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Ceramah,diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 3 (ketiga)(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa.  

8  menit 
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3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

Inti Tahap 1.  Persiapan (preparation) 

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan metode eliminasi dalam 

SPLDV di mana permsalahan tersebut terdapat 

di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang metode 

eliminasi pada SPLDV (komitmen pada 

belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

60 menit 
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6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Tahap 2. Penyajian (Presentation)  

7. Guru memandu siswa dalam mengerjakan LKS 

dengan menjelaskan langkah-langkah 

pengisisan LKS melalui kegiatan tanya jawab. 

Disini siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan guru melainkan juga mencatat hal-

hal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran (Kedisiplinan) 

Tahap 3. Korelasi (correlation) 

8. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Tahap 4. Menyimppulkan (Generalisation)  

9. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

10. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

12. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

13. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

Tahap 5. Mengaplikasikan (Application) 

14. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan terkait materi yang 

diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-

hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 12 menit 

 



328 
 

 
 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

membahas tentang metode 

Gabungan/Campuran dalam SPLDV. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas 

perhatian dan kesungguhan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, dan 

mendoakan agar apa yg dipelajari hari ini akan 

bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 
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Semarang,  12  November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 31 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah           :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok :  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Submateri Pokok :  Metode Gabungan/Campuran  SPLDV 

Kelas/Semester   :  VIII/ 1 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, 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 
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(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 Literasi Matematika 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  

1 3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua variabel 

dan penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

A. Konteks 

1. Konteks pribadi 

2. Konteks pekerjaan 

3. Konteks masyarakat 

4. Konteks ilmiah 

 

B. Proses 

1. Formulating Situations 

Mathematically 

2. Employing Mathematical Concepts, 

Facts, Procedures and Reasoning 

3. Interpreting, Applying and 

Evaluating Mathematical Outcomes 

C. Komponen 

1. Komunikasi (Communication) 

2. Matematisasi (Mathematising) 

3. Penalaran dan Argumen (Reasoning 

and Argument) 

4. Merumuskan strategi untuk 

memecahkan masalah (Devising 

strategies for solving problems) 

2 4.12 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Ekspositori dan melalui diskusi 

kelompok, siswa dengan benar dapat: 

1.  (Merumuskan) memahami dan menuliskan informasi  yang diketahui dan 

ditanyakan terkait dengan tujuan soal. 

2. (Merumuskan)  menerjemahkan permasalahan ke dalam Bahasa matematis 
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3. (Menerapkan) merencanakan suatu pendekatan atau strategi pada 

penyelesaian masalah 

4. (Menafsirkan) menghubungkan unsur-unsur masalah yang saling 

berkaitan antara permasalahan matematis dengan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. 

5. (Menafsirkan) memberi alasan logis yang menghasilkan kesimpulan dari 

solusi yang diberikan. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipelajari siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan RPP adalah materi Metode Gabungan/Campuran dalam 

SPLDV. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model : Pembelajaran Ekspositori 

2. Pendekatan : Etnomatematika 

3. Metode : Ceramah,diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan Bahan 

1. Media : LKS (Lampiran 1),  Buku Siswa Matematika kelas VIII  

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

2. Bahan : Laptop,  LCD Proyektor,White Board, Spidol, Penghapus. 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017 

3. Lingkungan Sekolah 

4. Internet 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 4 (Ke empat)(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

Pendahuluan 1. Siswa dan guru membuka kegiatan pembelajaran 

tepat waktu (disiplin), guru mengucapkan salam 

dan siswa menjawab salam (santun). 

8  menit 
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2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan meminta 

salah satu siswa memimpin berdoa.  

3. Guru mempersiapkan  kondisi fisik  siswa antara 

lain: 

a) Mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

b) Mengecek kerapian siswa. (disiplin) 

c) Menyiapkan buku siswa matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 revisi 2017. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. (Ketaatan pada tata tertib) 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa. (komitmen pada belajar) 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yaitu diskusi kelompok yang diakhiri 

penyimpulan terkait materi pembelajaran secara 

serentak. 

8. Guru menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. (komitmen pada 

belajar) 

9. Guru memberikan apersepsi. 

 

Inti Tahap 1.  Persiapan (preparation) 

1. Guru mengelompokkan siswa masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 anggota. 

2. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan metode 

60 menit 
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gabungan/campuran dalam SPLDV di mana 

permsalahan tersebut terdapat di dalam LKS.  

4. Siswa mengamati permasalahan tentang metode 

gabungan/campuran dalam SPLDV (komitmen 

pada belajar) 

5. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKS.  

6. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi. (Kedisiplinan) 

Tahap 2. Penyajian (Presentation)  

7. Guru memandu siswa dalam mengerjakan LKS 

dengan menjelaskan langkah-langkah 

pengisisan LKS melalui kegiatan tanya jawab. 

Disini siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan guru melainkan juga mencatat hal-

hal penting yang disampaikan mengenai materi 

pembelajaran (Kedisiplinan) 

Tahap 3. Korelasi (correlation) 

8. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. (komitmen pada belajar) 

Tahap 4. Menyimppulkan (Generalisation)  

9. Setelah waktu yang ditentukan untuk siswa 

menyelesikan permasalahan yang diberikan 

telah habis, guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

10. Siswa menerangkan hasil kerjanya dengan 

bahasa yang baik dan benar.  
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11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok yang lain untuk bertanya dan 

memberi tanggapan.  

12. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

maju menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

dengan bertepuk tangan. 

13. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang 

telah diikuti siswa.  

Tahap 5. Mengaplikasikan (Application) 

14. Dari pembelajaran tersebut siswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan terkait materi yang 

diajarkan dalam proses kehidupannya sehari-

hari.  

Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS. 

2. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa 

untuk mengingat kembali rangkuman/simpulan 

kegiatan pembelajaran yang telah diselesaikan 

bersama. 

3. Guru menginformasikan kepada siswa rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan 

diadakan ulangan harian tentang materi SPLDV 

yang sudah dipelajari. 

4. Guru menyampaikan terimakasih atas 

perhatian dan kesungguhan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, dan 

mendoakan agar apa yg dipelajari hari ini akan 

bermanfaat.   

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

12 menit 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Instrumen  : Tes kemampuan literasi matematika 

Teknik penilaian         : 𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

2. Nontes (Wawancara) 

Tujuan : Mengetahui kemampuan literasi matematika siswa setelah 

mengerjakan tes kemampuan literasi matematik 

Instrumen : Pedoman wawancara (wawancara dilakukan pada subjek 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  14  November 2019 

Guru Praktikan 
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Lampiran 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA 

VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan 

menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

persamaan linear dua variabel melalui kolaborasi, berpikir 

kritis,memecahkan masalah, komunikasi, tanggung jawab, jujur, 

disiplin, kerjasama serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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. 

Ayo Menggali Pengetahuan Prasyarat! 

1. Persamaan linear satu variabel adalah ... 
2. Perhatikan tabel berikut! 

 
4𝑥 − 5 = 8 

 
8𝑎 + 4𝑏 = 2 

 
4𝑥2 + 𝑥 

 
5𝑦 = 15 

 
𝑦 = 𝑥 − 5 

 
𝑥 = 5 − 𝑦 

 
5𝑥 = 8 

 
𝑠 + 𝑡 − 5 = 0 

 
4𝑥 − 3 = 3𝑥 − 7 

 
𝑥2 = 9 

Menurut kalian dari tabel di atas, manakah yang merupakan persamaan 
linear satu variabel? 

 

Ayo Kita 

Amati! 
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KEGIATAN INTI 

Pengertian  SPLDV 

Ayo Kita 

Amati! 

Perhatikan gambar di samping! 

Nela dan Tyo merupakan siswa kelas VIII SMP Negeri 40 

Semarang. Suatu hari mereka mengikuti kegiatan car free day 

(CFD) yang diadakan setiap hari minggu pagi bertempatan 

disekitar simpang lima semarang. Di sana mereka berlari-lari 

kecil mengelilingi bundaran simpang lima, setelah Lelah berlari 

mereka berdua duduk dan beristirahat sejenak. karena sebelum 

berangkat mereka tidak sarapan terlebih dahulu, Nela pun 

merasa lapar dan mengajak Tyo membeli jajanan untuk 

menganjal rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, karena 

menurut mereka jajanan tradisional lebih sehat dan 

mengenyangkan. Setelah lumayan jauh berjalan dari tempat 

peristirahatan mereka. Nela dan Tyo melihat penjual arem-arem 

dan di samping penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera 

mereka menghampiri para penjual itu dan membeli 

dagangannya. Nela membeli 3 arem-arem dan 1 gelas es dawet 

seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo membeli 4 arem-arem dan 

1 gelas es dawet seharga Rp.13.000. Setelah jajanannya habis 

dimakan, Nela dan tyo membuang sampah bekas jajanannya 

ketempat pembuangan sampah yang sudah disetiakan. Dari soal 

cerita tersebut buatlah persamaannya! 

 

 

Kolom Jawaban 

Es dawet Nela dan Tyo 

Arem-arem Tyo & Nela 
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Dari permasalahan di atas kita peroleh informasi bahwa: 

Nela membeli  arem-arem dan          gelas es dawet  seharga Rp.  

           

    

Tyo membeli  arem-arem dan          gelas es dawet   

 seharga Rp.          

       

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Dari informasi yang kita peroleh kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk 

persamaan berikut ini: 

 arem-arem +  gelas es dawet = 𝑅𝑝.    

         

         

 arem-arem +  gelas es dawet = 𝑅𝑝.    

         

       

Dengan memisalkan harga satu carem-arem sebagai x dan harga satu es 

dawet sebagai  y  maka persamaan menjadi : 

 𝑥 +    𝑦 = 𝑅𝑝.      

 𝑥 +    𝑦 = 𝑅𝑝.      

         

          

Ayo Kita Menalar! 
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1. Perhatikan tabel berikut! 

 
4𝑥 − 𝑥 = 6 

 
8𝑎 + 4𝑏 = 2 

 
4𝑥2 + 𝑥 

 
5𝑦 = 15 

 
𝑦 = 𝑥 − 5 

 
𝑥 = 5 − 𝑦 

 
𝑥 = 8 

 
𝑠 + 𝑡 − 5 = 0 

 
𝑎 = 2𝑏 

 
𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Menurut kalian dari tabel di atas, manakah yang merupakan 
persamaan linear dua variabel? 

 

          

          

          

           

          

          

          

           

          

          

Jadi, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah : 

          

          

          

          

     

Bentuk umum dari SPLDV adalah : 

          

          

          

          

          

      

Mari kita simpulkan 

Permasalahan di 

atas merupakan 

permasalahan 

tentang SPLDV 

Kolom Jawaban 
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Lampiran 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK   : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA 

VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa Etnomatematika 

siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan persamaan linear dua variabel melalui kolaborasi, berpikir 

kritis,memecahkan masalah, komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, 

kerjasama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajara

n 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

 

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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Menyelesaikan SPLDV dengan 

Menggunakan Metode Substitusi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Nela dan Tyo merupakan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 40 Semarang. Suatu hari mereka mengikuti 

kegiatan car free day (CFD) yang diadakan setiap 

hari minggu pagi bertempatan disekitar simpang lima 

semarang. Di sana mereka berlari-lari kecil 

mengelilingi bundaran simpang lima, setelah Lelah 

berlari mereka berdua duduk dan beristirahat 

sejenak. karena sebelum berangkat mereka tidak 

sarapan terlebih dahulu, Nela pun merasa lapar dan 

mengajak Tyo membeli jajanan untuk menganjal 

rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, 

karena menurut mereka jajanan tradisional lebih 

sehat dan mengenyangkan. Setelah lumayan jauh 

berjalan dari tempat peristirahatan mereka. Nela dan 

Tyo melihat penjual arem-arem dan di samping 

penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera 

mereka menghampiri para penjual itu dan membeli 

dagangannya. Nela membeli 3 arem-arem dan 1 

gelas es dawet seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo 

membeli 4 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga 

Rp.13.000. Dari cerita tersebut berapakah harga 1 

arem-arem dan 1 gelas es dawet ? 

 

Es dawet  Nela dan Tyo 

Arem-arem Tyo & Nela 

Ayo Kita 

Amati! 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan harga satu arem-arem adalah 𝑥 dan harga satu gelas es dawet adalah 

𝑦 , sehingga diperoleh persamaannya yaitu:  

1.  𝑥 +   𝑦 =         

2.  𝑥 +   𝑦 =         

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari x kita bisa mengubah persamaan (1) dengan menyatakan 𝑦 

dalam 𝑥 sebagai berikut: 

  𝑥 +   𝑦 =            

Sehingga y =                          −         𝑥  …(3) 

Kemudian kita gantikan nilai y pada persamaan (2) dengan persamaan (3), 

sehingga persamaan menjadi : 

 𝑥 +    𝑦 =        

 𝑥 +    −  𝑥 =      

 𝑥 =          

 𝑥 =           

Jadi, 𝑥 =                                     

Untuk mencari nilai y, gantikan nilai x pada persamaan (3) dengan nilai x pada 

persamaan (4). Sehingga persamaan menjadi :  

  𝑦 =                           − (3)                                =            

 𝑦  = 

… (1) 

Ayo Kita Menalar! 

… (4) 
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Jadi , 𝑦 =  

jadi, x = ...................... dan y =.................... . Karena tadi kita misalkan harga satu 

arem-arem adalah x dan harga satu gelas es dawet adalah y maka kita peroleh 

bahwa harga satu arem-arem adalah ................... dan satu gelas es dawet adalah 

..........................  

Jadi, metode substitusi dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

          

          

   

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi 

adalah : 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

substitusi 
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Lampiran 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua 

variabel melalui kolaborasi, berpikir kritis,memecahkan masalah, 

komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, kerjasama serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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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Menyelesaikan SPLDV 

dengan Menggunakan 

Metode Eliminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Dinda diminta ibunya untuk membeli jajanan 

kesukaan tante Rosa yang hendak berkunjung 

kerumahnya. Tante Rosa adalah adik Ibunya 

Dinda yang tinggal di  Banjarnegara, ia sangat 

menyukai jajanan khas semarang yaitu lumpia 

dan wingko babat. Dinda pun dengan senang hati 

memenuhi permintaan Ibunya. Dengan ditemani 

Nety, Dinda pergi menggunakan jasa angkutan 

Umum Bis Trans Semarang untuk membeli 

Lumpia dan Wingko babat yang dipesan ibunya. 

Sesampainya di tempat pusat oleh-oleh Khas 

semarang, Dinda membeli 20 buah lumpia yang 

di isi kedalam 2 kotak yang terbuat dari bambu 

dan 30 buah wingko babat yang di isi ke dalam 2 

kotak yang juga terbuat dari bambu, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Dinda bayar adalah Rp. 345.000_. Nety 

juga Ternyata membeli 5 buah lumpia yang di isi 

ke dalam 1 kotak yang sama seperti punya Dinda 

dan 10 buah Wingko babat yang di isi ke dalam 1 

kotak yang sama juga seperti punya Dinda, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Nety bayar Rp. 90.000. dari cerita di atas 

berapakah harga 1 buah lumpia dan 1 buah 

wingko babat ? 

Belanjaan Dinda 

Belanjaan  Nety 

Ayo Kita 

Amati! 

Winko babat 

Lumpia 

Winko babat 

Lumpia 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan harga satu arem-arem adalah 𝑥 dan harga satu gelas es 

dawet adalah 𝑦 , sehingga diperoleh persamaannya yaitu:  

1.  𝑥 +   𝑦 =       

  

2.  𝑥 +   𝑦 =       

  

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari x maka kita harus mengeliminasi 𝑦 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                   

               

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                  

                                                                                                      𝑥 = 

                                                       𝑥 = 

       Jadi, 𝑥 =                                                                               

Untuk mencari y maka kita harus mengeliminasi 𝑥 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                   

               

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                  

     

        𝑦 = 

                        𝑦 = 

           

 

 

 

 

Ayo Kita Menalar! 
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Jadi , 𝑦 =  

jadi, x = ...................... dan y =.................... . Karena tadi kita misalkan 

harga satu lumpia adalah x dan harga satu wingko babat adalah y maka kita 

peroleh bahwa harga satu lumpia adalah ................... dan satu gewingo 

babat adalah ..........................  

Jadi, metode Eliminasi dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

         

         

     

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode Eliminasi 

adalah : 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

Eliminasi 
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Lampiran 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 4 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua 

variabel melalui kolaborasi, berpikir kritis,memecahkan masalah, 

komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, kerjasama serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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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Menyelesaikan SPLDV dengan 

Menggunakan Metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Ibu Uci mengadakan pengajian di rumahnya 

sebagai ucapan syukur atas keberhasilan Uci 

dalam mengikuti lomba olimpiade matematika 

tingkat kabupaten mewakili sekolahannya. 

Pengajian yang di selenggarakan tersebut dibagi 

menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama 

diselenggarakan Bersama warga setempat yang 

satu RT dengan Uci dan beberapa kerabat orang 

Tuanya, dan untuk sesi kedua dilaksanakan 

bersama teman sekelas Uci dan beberapa guru 

uci yang hadir. Dalam pengajian tersebut Ibu Uci 

menyajikan 2 jenis hidangan yaitu soto 

bangkong dan es cao. Untuk sesi pertama biaya 

yang dikeluarkan oleh ibu Uci untuk memesan 1 

paket soto bangkong untuk 70 porsi  dan 1 paket 

es cao untuk 70 porsi adalah sebesar Rp. 

1.260.000, sedangkan untuk sesi kedua biaya 

yang dikeluarkan untuk memesan 1 paket soto 

bangkong untuk 60 porsi  dan 1 paket es cao 

untuk 60 porsi adalah sebesar Rp.1.080.000. Dari 

permasalahan tersebut berapakah harga untuk 

satu porsi soto bangkong dan harga untuk satu 

porsi es cao ? 

Sesi Pertama 

Sesi Kedua 

Ayo Kita 

Amati! 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan harga porsi soto bangkong adalah 𝑥 dan harga satu porsi es cao 

adalah 𝑦 , sehingga diperoleh persamaannya yaitu:  

1.  𝑥 +   𝑦 =         

2.  𝑥 +   𝑦 =         

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari x maka kita harus mengeliminasi 𝑦 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                   

               

       𝑥 +             𝑦 =                                  X                𝑥 +             𝑦 =                                  

                                                                                                      𝑥 = 

                                                       𝑥 = 

       Jadi, 𝑥 =                                                                               

Untuk mencari y maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑥 yang telah diperoleh 

melalui proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih 

persamaan 1, sehingga diperoleh :  

        𝑥 +             𝑦 =                                  (1) 

 ( 70)                                 +                                     𝑦 = 

                                       𝑦 =                                               − 

Jadi, 𝑦 = 

           

 

 

 

 

Ayo Kita Menalar! 
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jadi, x = ...................... dan y =.................... . Karena tadi kita misalkan 

harga satu porsi soto bangkong adalah x dan harga satu porsi es cao adalah 

y maka kita peroleh bahwa harga satu porsi soto bangkong adalah 

................... dan satu porsi es cao adalah ..........................  

Jadi, metode Gabungan/Campuran dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

         

         

     

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode 

Gabungan/Campuran adalah : 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

Gabungan/Campuran 
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Lampiran 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 1 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA 

VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan 

menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

persamaan linear dua variabel melalui kolaborasi, berpikir 

kritis,memecahkan masalah, komunikasi, tanggung jawab, jujur, 

disiplin, kerjasama serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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. 

Ayo Menggali Pengetahuan Prasyarat! 

1. Persamaan linear satu variabel adalah ... 
2. Perhatikan tabel berikut! 

 
4𝑥 − 5 = 8 

 
8𝑎 + 4𝑏 = 2 

 
4𝑥2 + 𝑥 

 
5𝑦 = 15 

 
𝑦 = 𝑥 − 5 

 
𝑥 = 5 − 𝑦 

 
5𝑥 = 8 

 
𝑠 + 𝑡 − 5 = 0 

 
4𝑥 − 3 = 3𝑥 − 7 

 
𝑥2 = 9 

Menurut kalian dari tabel di atas, manakah yang merupakan persamaan 
linear satu variabel? 

 

Ayo Kita 

Amati! 
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1. 4𝑥 − 5 = 8 

2. 5𝑥 = 8 

3. 4𝑥 − 3 = 3𝑥 − 7 

4. 5𝑦 = 15 

KEGIATAN INTI 

Pengertian  SPLDV 

Ayo Kita 

Amati! 

Perhatikan gambar di samping! 

Nela dan Tyo merupakan siswa kelas VIII SMP Negeri 40 

Semarang. Suatu hari mereka mengikuti kegiatan car free day 

(CFD) yang diadakan setiap hari minggu pagi bertempatan 

disekitar simpang lima semarang. Di sana mereka berlari-lari 

kecil mengelilingi bundaran simpang lima, setelah Lelah berlari 

mereka berdua duduk dan beristirahat sejenak. karena sebelum 

berangkat mereka tidak sarapan terlebih dahulu, Nela pun 

merasa lapar dan mengajak Tyo membeli jajanan untuk 

menganjal rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, karena 

menurut mereka jajanan tradisional lebih sehat dan 

mengenyangkan. Setelah lumayan jauh berjalan dari tempat 

peristirahatan mereka. Nela dan Tyo melihat penjual arem-arem 

dan di samping penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera 

mereka menghampiri para penjual itu dan membeli 

dagangannya. Nela membeli 3 arem-arem dan 1 gelas es dawet 

seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo membeli 4 arem-arem dan 

1 gelas es dawet seharga Rp.13.000. Setelah jajanannya habis 

dimakan, Nela dan tyo membuang sampah bekas jajanannya 

ketempat pembuangan sampah yang sudah disetiakan. Dari soal 

cerita tersebut buatlah persamaannya! 

 

 

Kolom Jawaban 

Es dawet Nela dan Tyo 

Arem-arem Tyo & Nela 
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Dari permasalahan di atas kita peroleh informasi bahwa: 

Nela membeli   3   arem-arem   dan  1  gelas es dawet seharga Rp. 11.000  

Tyo membeli   4 arem-arem dan  1 gelas es dawet seharga Rp. 13.0000  

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Dari informasi yang kita peroleh kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk 

persamaan berikut ini: 

3  arem-arem + 1 gelas es dawet = 𝑅𝑝.11.000   

          

4  arem-arem + 1 gelas es dawet = 𝑅𝑝. 13.000   

          

Dengan memisalkan harga satu carem-arem sebagai x dan es dawet sebagai  

y  maka persamaan menjadi : 

3 𝑥 + 1 𝑦 = 11.000        

 4𝑥 + 1𝑦 = 13.000       

         

         

Ayo Kita Menalar! 



361 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Perhatikan tabel berikut! 

 
4𝑥 − 𝑥 = 6 

 
8𝑎 + 4𝑏 = 2 

 
4𝑥2 + 𝑥 

 
5𝑦 = 15 

 
𝑦 = 𝑥 − 5 

 
𝑥 = 5 − 𝑦 

 
𝑥 = 8 

 
𝑠 + 𝑡 − 5 = 10 

 
𝑎 = 2𝑏 

 
𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Menurut kalian dari tabel di atas, manakah yang merupakan 
persamaan linear dua variabel? 

 

 

1. 𝑦 = 𝑥 − 5            2. 𝑎 = 2𝑏        3. 8𝑎 + 4𝑏 = 2    4. 𝑥 = 5 − 𝑦 

5.   𝑠 + 𝑡 − 5 = 10 

Jadi, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah : 

Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah suatu persamaan yang 

terdiri atas dua persamaan yang memiliki dua variabel (missal 𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑦) dan 

keduanya berpangkat satu.  

Ciri-ciri SPLDV: 

1. Menggunakan relasi sama dengan (=) 

2. Memiliki dua variabel berbeda 

3. Kedua variabelnya berpangkat satu 

Bentuk umum dari SPLDV adalah : 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 

Mari kita simpulkan 

Permasalahan di 

atas merupakan 

permasalahan 

tentang SPLDV 

Kolom Jawaban 
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Lampiran 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 2 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK   : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA 

VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa Etnomatematika 

siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan persamaan linear dua variabel melalui kolaborasi, berpikir 

kritis,memecahkan masalah, komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, 

kerjasama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajara

n 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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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Menyelesaikan SPLDV dengan 

Menggunakan Metode Substitusi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Nela dan Tyo merupakan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 40 Semarang. Suatu hari mereka mengikuti 

kegiatan car free day (CFD) yang diadakan setiap 

hari minggu pagi bertempatan disekitar simpang lima 

semarang. Di sana mereka berlari-lari kecil 

mengelilingi bundaran simpang lima, setelah Lelah 

berlari mereka berdua duduk dan beristirahat 

sejenak. karena sebelum berangkat mereka tidak 

sarapan terlebih dahulu, Nela pun merasa lapar dan 

mengajak Tyo membeli jajanan untuk menganjal 

rasa lapar di perutnya. Mereka berdua pun berjalan 

mencari penjual yang menjual jajanan tradisional, 

karena menurut mereka jajanan tradisional lebih 

sehat dan mengenyangkan. Setelah lumayan jauh 

berjalan dari tempat peristirahatan mereka. Nela dan 

Tyo melihat penjual arem-arem dan di samping 

penjual arem-arem ada penjual Es dawet, segera 

mereka menghampiri para penjual itu dan membeli 

dagangannya. Nela membeli 3 arem-arem dan 1 

gelas es dawet seharga Rp.11.000, sedangkan Tyo 

membeli 4 arem-arem dan 1 gelas es dawet seharga 

Rp.13.000. Dari cerita tersebut berapakah harga 1 

arem-arem dan 1 gelas es dawet ? 

 

Es dawet  Nela dan Tyo 

Arem-arem Tyo & Nela 

Ayo Kita 

Amati! 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan arem-arem adalah 𝑥 dan es dawet adalah 𝑦 , sehingga diperoleh 

persamaannya yaitu:  

1. 3 𝑥 +1  𝑦 =  11.000        

2. 4 𝑥 + 1  𝑦 = 13.000        

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari x kita bisa mengubah persamaan (1) dengan menyatakan 𝑦 

dalam 𝑥 sebagai berikut: 

 3 𝑥 + 1 𝑦 = 11.000            

Sehingga y = 11.000  − 3  𝑥  …(3) 

Kemudian kita gantikan nilai y pada persamaan (2) dengan persamaan (3), 

sehingga persamaan menjadi : 

 4 𝑥 +1𝑦 =13.000        

 4𝑥 + 11.000  −3 𝑥 = 13.000      

 𝑥 = 13.000 − 11.000       

 𝑥 = 2.000          

Jadi, 𝑥 = 2000                                     

Untuk mencari nilai y, gantikan nilai x pada persamaan (3) dengan nilai x pada 

persamaan (4). Sehingga persamaan menjadi :  

  𝑦 = 11.000 − (3)(2.000) =  11.000 − 6.000           

 𝑦  = 5.000 

… (1) 

Ayo Kita Menalar! 

… (4) 
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Jadi , 𝑦 = 5.000 

jadi, x = .2.000 dan y = 5.000. . Karena tadi kita misalkan harga satu arem-arem 

adalah x dan harga satu gelas es dawet adalah y maka kita peroleh bahwa harga 

satu arem-arem adalah Rp. 2.000 dan satu gelas es dawet adalah Rp. 5.000  

Jadi, metode substitusi dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

Metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menganti salah satu 

peubah atau variabelnya.        

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi 

adalah : 

1. Mengidentifikasi masalah  

2. Memisalkan 𝑥 dan 𝑦 sebagai variabel penganti pernyataan 

3. Membuat persamaan dari pernyataan yang sudah diubah kedalam bentuk 

variable 

4. Mencari nilai salah satu variabel dengan cara mengubah salah satu 

persamaan dengan menyatakan variabel satu kedalam variabel lainnya. 

misal 𝑥 dalam 𝑦 atau sebaliknya.  

5. Kemudian dari persemaan baru yang diperoleh disubstitusikan kedalam 

salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai salah satu variable 

6. Untuk mencari nilai dari variabel lainnya, maka substitusikan nilai dari 

salah satu variabel yang telah diperoleh kedalam salah satu persamaan. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

substitusi 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 3 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua 

variabel melalui kolaborasi, berpikir kritis,memecahkan masalah, 

komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, kerjasama serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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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Menyelesaikan SPLDV 

dengan Menggunakan 

Metode Eliminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Dinda diminta ibunya untuk membeli jajanan 

kesukaan tante Rosa yang hendak berkunjung 

kerumahnya. Tante Rosa adalah adik Ibunya 

Dinda yang tinggal di  Banjarnegara, ia sangat 

menyukai jajanan khas semarang yaitu lumpia 

dan wingko babat. Dinda pun dengan senang hati 

memenuhi permintaan Ibunya. Dengan ditemani 

Nety, Dinda pergi menggunakan jasa angkutan 

Umum Bis Trans Semarang untuk membeli 

Lumpia dan Wingko babat yang dipesan ibunya. 

Sesampainya di tempat pusat oleh-oleh Khas 

semarang, Dinda membeli 20 buah lumpia yang 

di isi kedalam 2 kotak yang terbuat dari bambu 

dan 30 buah wingko babat yang di isi ke dalam 2 

kotak yang juga terbuat dari bambu, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Dinda bayar adalah Rp. 345.000_. Nety 

juga Ternyata membeli 5 buah lumpia yang di isi 

ke dalam 1 kotak yang sama seperti punya Dinda 

dan 10 buah Wingko babat yang di isi ke dalam 1 

kotak yang sama juga seperti punya Dinda, dari 

belanjaannya tersebut total pembayaran yang 

harus Nety bayar Rp. 90.000. dari cerita di atas 

berapakah harga 1 buah lumpia dan 1 buah 

wingko babat ? 

Belanjaan Dinda 

Belanjaan  Nety 

Ayo Kita 

Amati! 

Winko babat 

Lumpia 

Winko babat 

Lumpia 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan arem-arem adalah 𝑥 dan es dawet adalah 𝑦 , sehingga 

diperoleh persamaannya yaitu:  

1.20𝑥 +30  𝑦 = 345.000       

2. 5𝑥 +10  𝑦 = 90.000       

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari x maka kita harus mengeliminasi 𝑦 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

       20𝑥 + 30 𝑦 = 345.000     X  1  20𝑥 + 30  𝑦 = 345.000                                   

               

       5𝑥 + 10 𝑦 = 90.000         X   3 15𝑥 +  30 𝑦 = 270.000                                  

                                                                          5𝑥 = 75.000 

                                                    𝑥 =
75.000

5
= 15.000 

       Jadi, 𝑥 = 15.000                                                                               

Untuk mencari y maka kita harus mengeliminasi 𝑥 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

      20 𝑥 + 30 𝑦 = 345.000     X   1    20𝑥 + 30 𝑦 = 345.000                                   

               

       5𝑥 + 10𝑦 = 90.000           X   4    20𝑥 + 40 𝑦 = 360.000                                  

                            −10𝑦 = −15.000 

                        𝑦 =
−15.000

−10
= 1.500 

           

 

 

 

 

Ayo Kita Menalar! 
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Jadi , 𝑦 =  1.500 

jadi, x = 15.000 dan y =.1.500 . Karena tadi kita misalkan harga satu lumpia 

adalah x dan harga satu wingko babat adalah y maka kita peroleh bahwa 

harga satu lumpia adalah Rp. 15.000 dan satu wingo babat adalah  

Rp. 1.500  

Jadi, metode Eliminasi dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

Metode atau cara untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara 

mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau 

variabelnyadengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. 

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode Eliminasi 

adalah : 

1. Mengidentifikasi masalah   

2. Memisalkan 𝑥 dan 𝑦 sebagai variabel penganti pernyataan 

3. Membuat persamaan dari pernyataan yang sudah diubah kedalam 

bentuk variable 

4. Menentukan variabel mana yag akan dieliminasi terlebih dahulu 

5. Jika ingin mengeliminasi variabel 𝑥 untuk mencari nilai 𝑦 maka 

koefisien pada variabel 𝑥 harus disamakan terlebih dahulu agar bias 

dieliminasi begitu juga sebaliknya jika ingin mengeliminasi variabel 

𝑦 untuk menghasilkan nilai 𝑥  

6. Saat mengeliminasi perhatikan bentuk pengoperasian pada 

persamaan terlebih dahulu. Jika (+) dengan (+) dan (-) dengan (-) 

maka operasi pada proses eliminasi menggunakan pengurangan, 

namun jikapada persamaan menggunakan (-) dengan (+) atau 

sebaliknya maka pada operasi eliminasi menggunakan penjumlahan.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

Eliminasi 
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Lampiran 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 4 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/ SEMESTER : VIII/ 1 

MATERI POKOK : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

Melalui Realistics Mathematic Education (RME) bernuansa 

Etnomatematika siswa dapat menyimpulkan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua 

variabel melalui kolaborasi, berpikir kritis,memecahkan masalah, 

komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, kerjasama serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Kelompok : __________________ 

Kelas  : __________________ 

Anggota : 

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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Menyelesaikan SPLDV dengan 

Menggunakan Metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Ibu Uci mengadakan pengajian di rumahnya 

sebagai ucapan syukur atas keberhasilan Uci 

dalam mengikuti lomba olimpiade matematika 

tingkat kabupaten mewakili sekolahannya. 

Pengajian yang di selenggarakan tersebut dibagi 

menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama 

diselenggarakan Bersama warga setempat yang 

satu RT dengan Uci dan beberapa kerabat orang 

Tuanya, dan untuk sesi kedua dilaksanakan 

bersama teman sekelas Uci dan beberapa guru 

uci yang hadir. Dalam pengajian tersebut Ibu Uci 

menyajikan 2 jenis hidangan yaitu soto 

bangkong dan es cao. Untuk sesi pertama biaya 

yang dikeluarkan oleh ibu Uci untuk memesan 1 

paket soto bangkong untuk 70 porsi  dan 1 paket 

es cao untuk 70 porsi adalah sebesar Rp. 

1.260.000, sedangkan untuk sesi kedua biaya 

yang dikeluarkan untuk memesan 1 paket soto 

bangkong untuk 60 porsi  dan 1 paket es cao 

untuk 60 porsi adalah sebesar Rp.1.080.000. Dari 

permasalahan tersebut berapakah harga untuk 

satu porsi soto bangkong dan harga untuk satu 

porsi es cao ? 

Sesi Pertama 

Sesi Kedua 

Ayo Kita 

Amati! 
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KEGIATAN INTI 

Dari permasalahan di atas kita telah mempunyai dua persamaan,  dengan 

memisalkan soto bangkong adalah 𝑥 dan es cao adalah 𝑦 , sehingga diperoleh 

persamaannya yaitu:  

1.70𝑥 +70 𝑦 = 1.260.000       

  

2. 60𝑥 +65 𝑦 = 1.105.000        

 

Ayo Kita 

Kumpulkan 

Informasi! 

Untuk mencari 𝑦 maka kita harus mengeliminasi 𝑥 , dengan cara menyamakan 

koefisiennya pada kedua persamaan di atas.  

       70𝑥 + 70 𝑦 =  1.260.000  X 6    420𝑥 + 420  𝑦 = 7.560.000                                   

               

       60𝑥 + 65 𝑦 = 1.105.000  X 7     420𝑥 + 455 𝑦 =  7.735.000                                 

                                                                              35𝑦 = 175.000 

                                                         𝑦 =
175.000

35
= 5.000 

       Jadi, 𝑦 = 5.000                                                                               

Untuk mencari 𝑥 maka kita harus mensubstitusi nilai 𝑦 yang telah diperoleh 

melalui proses eliminasi kedalam salah satu persamaan, misal kita pilih 

persamaan 1, sehingga diperoleh :  

 70𝑥 + 70 𝑦 = 1.260.000                                  (1) 

 70𝑥 + 70(5.000) = 1.260.000  =1.260.000 − 350.0000 

   70 𝑥 = 910.000 =
910.000

70
= 13.000 

Jadi, 𝑥 = 13.000 

           

 

70 

 

 

Ayo Kita Menalar! 
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jadi, x = 13.000 dan y =.5.000 . Karena tadi kita misalkan soto bangkong 

adalah x dan es cao adalah y maka kita peroleh bahwa harga satu porsi soto 

bangkong adalah Rp. 13.000 dan satu porsi es cao adalah Rp. 5.000  

Jadi, metode Gabungan/Campuran dalam penyelesaian SPLDV adalah : 

Metode atau cara penyelesaian dalam SPLDV dengan menggabungkan 2 

metode penyelesaian, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. 

Langkah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode 

Gabungan/Campuran adalah : 

1. Mengidentifikasi masalah   

2. Memisalkan 𝑥 dan 𝑦 sebagai variabel penganti pernyataan 

3. Membuat persamaan dari pernyataan yang sudah diubah kedalam 

bentuk variable 

4. Untuk mencari nilai salah satu variabel maka harus menggunakan 

metode eliminasi.  

5. Dari hasil yang diperoleh menggunakan metode eliminasi, maka 

disubstitusikan kedalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai 

variabel yang belum diketahui  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Mari kita simpulkan 

Metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

SPLDV di atas adalah metode 

Gabungan/Campuran 
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Lampiran 40 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS  

SMP NEGERI 40 SEMARANG 2019/2020 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

Kode  Nilai  Kode  Nilai  

E-01 77 K-01 76 

E-02 82 K-02 79 

E-03 54 K-03 77 

E-04 90 K-04 80 

E-05 84 K-05 76 

E-06 75 K-06 55 

E-07 72 K-07 84 

E-08 71 K-08 86 

E-09 66 K-09 60 

E-10 70 K-10 79 

E-11 72 K-11 76 

E-12 80 K-12 46 

E-13 75 K-13 74 

E-14 90 K-14 69 

E-15 80 K-15 89 

E-16 72 K-16 64 

E-17 80 K-17 66 

E-18 56 K-18 64 

E-19 84 K-19 72 

E-20 84 K-20 69 

E-21 80 K-21 76 

E-22 79 K-22 64 

E-23 75 K-23 72 

E-24 80 K-24 64 

E-25 86 K-25 78 
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E-26 98 K-26 86 

E-27 75 K-27 66 

E-28 98 K-28 76 

E-29 90 K-29 72 

E-30 89 K-30 66 

E-31 84 K-31 79 

E-32 79 K-32 64 
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Lampiran 41 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN  

ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA 

Petunjuk : 

1. Berdasarkan pendapat Ibu/Bapak berilah angka untuk butir angket yang 

sesuai dengan kriteria penelaaham.  

4 : Sangat Baik                      2 : Cukup Baik  

 

3 : Baik                                  1 : Kurang Baik  

 

2. Pada kesimpulan mohon diisi.  

LD    : Layak Digunakan  

LDP  : Layak Digunakan dengan Perbaikan 

TLD  : Tidak Layak Digunakan  

3. Jika terdapat hal yang perlu dikomentari/disarankan untuk perbaikan 

angket, mohon ditulis pada bagian perbaikan/saran atau lansung pada 

lembar angket.  

 

No  Kriteria Penelaahan  Kategori Angket  

1 2 3 4 

Aspek Materi      

1.  Butir angket sesuai dengan kisi-kisi   √  

2. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran   √  

Aspek Konstruktif     

3. Pokok Butir dirumuskan secara jelas  √   

4. Ada petunjuk yang jelas cara menjawab angket   √  

Aspek Bahasa      

5. Rumusan kalimat komunikatif  √   

6. Kalimat menggunkan Bahasa yang baik dan 

benar 

  √  

7. Rumusan kalimat tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

  √  

 

No  Pernyataan   Kesimpulan  

LD LDP TLD 

1. Saya mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

paket matematika meskipun itu bukan tugas 

rumah. 

 √  

2.  Saya hanya belajar pelajaran yang saya senangi 

saja,  

  √ 
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3. Saya memperhatikan saat guru memberikan 

penjelasan. 
√   

4. Saya menyampaikan pendapat saya kepada 

teman sekelompok saya ketika dikusi. 
√   

5. Saya datang ke sekolah sebelum bel berbunyi √   

6. Saya salah menggunkan rumus karena salah 

memahami soal. 

 √  

7. Saya membuat keributan pada waktu 

pembelajaran 

 √  

8. Ketika dikusi kelompok, saya mendengarkan 

dan menghargai pendapat teman sekelompok 

saya 

√   

9. Saya mengumpulakan tugas tepat waktu √   

10. Saya membawa catatan kecil atau contekan 

ketika ulangan harian matematika ataupun tes 

matematika 

  √ 

11. Saya membaca permasalahan atau soal 

matematika yang diberikan secara berulang-

ulang 

 √  

12. Saya menggunakan rumus yang benar namun 

salah diperhitungan 

  √ 

13. Saya meluangkan waktu yang lama untuk 

belajar matematika setiap hari  

  √ 

14. Saya belajar terlebih dahulu mata pelajaran 

yang akan dipelajari di sekolah besok hari 

  √ 

15.  Saya lansung mengerjakan PR di hari yang 

sama ketika guru memberi PR 

  √ 

16. Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh 
√   

17. Saya hanya dapat berdiskusi/berkelompok 

dengan teman-teman dekat saya di dalam kelas 
√   

18. Saya mengeluarkan buku pelajaran dan alat 

tulis ketika disuruh oleh guru 

 √  

19. Dalam sehari, saya lebih banyak menghabiskan 

waktu belajar saya untuk bermain 

 √  

20. Ketika mendapat PR, saya menyalin pekerjaan 

teman saya 

 √  

21. Saya menyiapkan keperluan sekolah satu hari 

sebelumnya 

  √ 

22. Saya binggung jika diminta membuat simpulan 

tentang materi yang dipelajari 
√   

23. Saya bekerjasama dengan teman saat 

mengerjakan ulangan harian matematika atau 

tes matematika 

 √  
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24. Saya tidak mengecek kembali jawaban yang 

sudah ditulis 

 √  

25. Saya tidak berani jika diminta menyampaikan 

hasil diskusi kelompok saya di depan kelas 

 √  

26. Saya tetap meluangkan waktu untuk bermain 

meskipun ada tugas atau ulangan untuk esok 

hari 

 √  
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Lampiran 42 

KISI-KISI UJI COBA ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA 

Nama Sekolah         :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran        :   Matematika 

Jumlah Item            :   18 

 

No  Indikator  Descriptor  No Item  

Positif  Negative  

1. Kedisiplinan  1. Dating kesekolah sebelum 

bel berbunyi 

2. Mengumpulkan tugas secara 

tepat waktu 

3. Membuat simpulan tentang 

materi yang dipelajari 

4, 7 11, 15 

2. Sportifitas  1. Mengerjakan tugas/ulangan 

secara individu 

17 10 

3. Ketaatan pada 

tata tertib  

1. Tidak membuat gaduh pada 

waktu pembelajaran  

2. Memperhatikan guru saat 

memberi penjelasan 

2 5 

4. Komitmen pada 

belajar  

1. Ikut serta dalam berdikusi 

kelompok 

2. Melaksanakan tugas dalam 

kelompok 

3. Mampu menyampaikan hasil 

dikusi 

4. Mengerjakan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

5. Memeriksa kembali jawaban 

yang sudah ditulis 

1, 3, 6, 

9, 12,  

13 

8, 14, 

16, 18  
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Lampiran 43  

UJI COBA ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA 

Nama    :  

Kelas     : 

No         : 

Petunjuk Pengisian :  

1. Tulislah nama, kelas dan no urut pada bagian kiri atas yang telah 

disediakan  

2. Bacalah pernyataan yang ada di kolom dengan teliti.  

3. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, bertanyalah pada guru.  

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kebiasaan 

Anda sehari-hari.  

5. Jika hendak memperbaiki jawaban, coretlah jawaban dengan garis 

2 kali (=) pada jawaban yang salah dan beri (√) pada jawaban 

perbaikan.  

6. Jawaban dalam lembar angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda 

jadi jawablah dengan jujur.  

 

 

Keterangan  

SS       : Sangat Sesuai 

S         : Sesuai 

KS      : Kurang Sesuai 

TS      : Tidak Sesuai  

STS    : Sangat Tidak Sesuai 
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No  Pernyataan  Pilih jawaban  

1. Saya mengerjakan soal-soal yang ada di 

buku paket matematika meskipun itu 

bukan tugas rumah. 

SS S KS TS STS 

2. Saya memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan.  

     

3. Saya menyampaikan pendapat kepada 

teman sekelompok ketika diskusi.  

     

4. Saya datang ke sekolah sebelum bel 

berbunyi.  

     

5.  Saya membuat gaduh pada waktu 

pembelajaran 

     

6. Ketika dikusi kelompok, saya 

mendengarkan dan menghargai 

pendapat teman sekelompok saya. 

     

7. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      

8. Dalam sehari, lebih banyak waktu yang 

saya habiskan/gunakan untuk bermain 

daripada belajar 

     

9. Saya benar-benar memahami soal 

matematika sebelum dikerjakan. 

     

10 Ketika mendapat tugas, saya menyalin 

pekerjaan teman saya. 

     

11. Saya baru mengeluarkan buku pelajaran 

dan alat tulis keyika diminta oleh guru1 

     

12.  Saya meluangkan waktu untuk belajar 

setiap hari 

     

13. Saya mengerjakan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

     

14. Saya hanya dapat 

berdikusi/berkelompok dengan teman-

teman dekat saya di dalam kelas  

     

15. Saya binggung jika diminta membuat 

simpulan tentang materi yang dipelajari 

     

16. Saya tidak mengecek kembali jawaban 

yang sudah ditulis1 

     

17. Saya mengerjakan ulangan harian 

dengan jujur 

     

18. Saya takut jika diminta menyampaikan 

hasil dikusi kelompok saya di depan 

kelas.  
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SKOR UJI COBA ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA  

No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor 

(𝑌) 
𝑌2 

1. UC-01 4 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 3136 

2. UC-02 3 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 4 4 3 3 3 3 5 69 4761 

3. UC-03 2 3 4 4 2 4 4 1 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 45 2025 

4. UC-04 2 3 4 5 4 5 4 1 3 1 3 3 4 3 1 2 3 3 54 2916 

5. UC-05 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 51 2601 

6. UC-06 3 4 4 5 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 3 58 3364 

7. UC-07 2 4 4 4 4 4 3 3 1 3 5 3 4 3 4 3 3 4 61 3721 

8. UC-08 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 56 3136 

9. UC-09 1 4 3 4 1 4 3 1 2 1 2 1 1 3 4 4 1 5 45 2025 

10 UC-10 1 3 5 5 2 5 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 3 5 60 3600 

11. UC-11 1 3 4 5 5 3 5 3 3 1 3 5 4 1 1 2 3 2 51 2916 

12. UC-12 4 5 5 4 5 5 5 2 4 3 5 3 5 3 3 3 4 5 73 5329 

13. UC-13 2 4 3 5 4 4 5 4 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 62 3844 

14. UC-14 1 4 3 5 1 4 3 1 3 1 4 2 2 1 4 4 2 5 50 2500 

15. UC-15 1 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 2 4 3 1 56 3136 

16. UC-16 3 4 4 5 2 4 4 2 3 3 5 3 3 1 2 2 3 3 56 3136 

17. UC-17 3 5 4 5 4 4 3 2 5 2 4 3 4 2 2 2 3 2 59 3481 

18. UC-18 1 4 4 5 3 4 3 1 3 2 4 4 4 3 3 2 4 3 57 3249 

19. UC-19 2 4 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 62 3844 

20. UC-20 3 4 5 5 4 5 3 3 2 3 5 3 3 5 4 3 4 5 69 4761 

21. UC-21 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 2 3 3 4 3 68 4761 

22. UC-22 1 4 3 4 2 5 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 53 2809 

23. UC-23 3 4 4 5 5 5 4 3 2 2 5 4 4 3 4 3 4 3 67 4489 

24. UC-24 3 4 4 5 2 5 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 61 3721 

25. UC-25 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 74 5625 

26. UC-26 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 5 3 3 4 76 5776 

27. UC-27 2 4 4 3 5 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 57 3136 

28. UC-28 4 4 4 5 3 4 4 1 3 1 2 3 4 1 1 2 3 2 51 2601 

29. UC-29 2 4 3 5 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 2 2 3 2 52 2704 
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30. UC-30 3 4 4 5 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 58 3364 

31. UC-31 3 4 5 3 5 4 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 63 3969 

 ∑ 𝑥 76 124 125 143 108 131 116 74 94 67 115 100 112 83 85 85 99 97 1830 110436 

 

(∑𝑋)2 5776 15376 15625 20449 11664 17161 13456 5476 8836 4489 13225 10000 12544 6889 7225 7225 9801 9409 

∑ 𝑋2 218 488 517 671 426 567 450 205 300 173 451 344 424 259 269 285 329 349 

∑ 𝑋𝑌 
4603 7422 7486 8470 6595 7828 6915 4529 5584 4073 6859 6028 6722 5060 5177 5060 5915 5860 

𝑟𝑥𝑦  0,473 0,672 0,678 0,192 0,711 0,519 0,354 0,677 0,206 0,507 0,325 0,615 0,573 0,604 0,606 0,242 0,451 0,453 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,349                  

Ket V V V TV V V V V TV V TV V V V V TV V V 

 

 

 

 

 

 

 

𝑟11 0,733 

Ket Reliabel 
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VALIDITAS DAN RELIABILITAS ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA  

 

Rumus: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 

Kriteria : 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal dikatakan valid  

 

 

Rumus : 

  

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

Kriteria : 

Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal dikatakan valid  
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Lampiran 46 

KISI-KISI UJI COBA ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA 

Nama Sekolah         :  SMP Negeri 40 Semarang 

Mata Pelajaran        :   Matematika 

Jumlah Item            :   18 

 

No  Indikator  Descriptor  No Item  

Positif  Negative  

1. Kedisiplinan  1. Dating kesekolah sebelum bel 

berbunyi 

2. Mengumpulkan tugas secara 

tepat waktu 

3. Membuat simpulan tentang 

materi yang dipelajari 

 6  12 

2. Sportifitas  1. Mengerjakan tugas/ulangan 

secara individu 

17 8 

3. Ketaatan pada 

tata tertib  

1. Tidak membuat gaduh pada 

waktu pembelajaran 

2. Memperhatikan guru saat 

memberi penjelasan 

13 4 

4. Komitmen pada 

belajar  

1. Ikut serta dalam berdikusi 

kelompok 

2. Melaksanakan tugas dalam 

kelompok 

3. Mampu menyampaikan hasil 

dikusi 

4. Mengerjakan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

5. Memeriksa kembali jawaban 

yang sudah ditulis 

1, 3, 5, 

9,  10 

7, 11, 14  
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Lampiran 47  

UJI COBA ANGKET TANGGUNG JAWAB SISWA 

Nama    :  

Kelas     : 

No         : 

Petunjuk Pengisian :  

1. Tulislah nama, kelas dan no urut pada bagian kiri atas yang telah 

disediakan  

2. Bacalah pernyataan yang ada di kolom dengan teliti.  

3. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, bertanyalah pada guru. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kebiasaan 

Anda sehari-hari.  

5. Jika hendak memperbaiki jawaban, coretlah jawaban dengan garis 2 

kali (=) pada jawaban yang salah dan beri (√) pada jawaban 

perbaikan.  

6. Jawaban dalam lembar angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda 

jadi jawablah dengan jujur.  

 

 

Keterangan  

SS       : Sangat Sesuai 

S         : Sesuai 

KS      : Kurang Sesuai 

TS      : Tidak Sesuai  

STS    : Sangat Tidak Sesuai 
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No Pernyataan 
Pilih jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Saya mengerjakan soal-soal yang ada di 

buku paket matematika meskipun itu 

bukan tugas rumah. 

     

2. Saya memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan.  

     

3. Saya menyampaikan pendapat kepada 

teman sekelompok ketika diskusi.  

     

4.  Saya membuat gaduh pada waktu 

pembelajaran 

     

5. Ketika dikusi kelompok, saya 

mendengarkan dan menghargai 

pendapat teman sekelompok saya. 

     

6. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      

7. Dalam sehari, lebih banyak waktu yang 

saya habiskan/gunakan untuk bermain 

daripada belajar 

     

8. Ketika mendapat tugas, saya menyalin 

pekerjaan teman saya. 

     

9.  Saya meluangkan waktu untuk belajar 

setiap hari 

     

10. Saya mengerjakan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

     

11. Saya hanya dapat 

berdikusi/berkelompok dengan teman-

teman dekat saya di dalam kelas  

     

12. Saya binggung jika diminta membuat 

simpulan tentang materi yang dipelajari 

     

13. Saya mengerjakan ulangan harian 

dengan jujur 

     

14. Saya takut jika diminta menyampaikan 

hasil dikusi kelompok saya di depan 

kelas.  
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ANALISIS ANGKET TANGGUNG JAWAB 

 

Kode Butir Soal    

Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Nilai Klasifikasi 

E-01 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 42 77 Sedang 

E-02 3 5 5 5 5 4 3 1 4 4 3 3 3 5 53 82 Tinggi 

E-03 2 3 4 2 4 4 1 2 2 3 1 1 3 1 33 54 Rendah 

E-04 2 3 4 4 5 4 1 1 3 4 3 1 3 3 41 90 Sedang 

E-05 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 39 84 Sedang 

E-06 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 44 75 Sedang 

E-07 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 48 72 Sedang 

E-08 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 44 71 Sedang 

E-09 1 4 3 1 4 3 1 1 1 1 3 4 1 5 33 66 Rendah 

E-10 1 3 5 2 5 3 3 1 4 3 4 3 3 5 45 70 Sedang 

E-11 1 3 4 5 3 5 3 1 5 4 1 1 3 2 41 72 Sedang 

E-12 4 5 5 5 5 5 2 3 3 5 3 3 4 5 57 80 Tinggi 

E-13 2 4 3 4 4 5 4 1 3 4 3 3 3 3 46 75 Sedang 

E-14 1 4 3 1 4 3 1 1 2 2 1 4 2 5 34 90 Sedang 

E-15 1 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 3 1 41 80 Sedang 

E-16 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 41 72 Sedang 

E-17 3 5 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 43 80 Sedang 

E-18 1 4 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 4 3 43 56 Sedang 

E-19 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 47 84 Sedang 

E-20 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 54 84 Tinggi 

E-21 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 54 80 Tinggi 

E-22 1 4 3 2 5 2 3 2 3 3 2 3 4 2 39 79 Sedang 

L
a
m

p
ira

n
 4

8
 



392 
 

 
 

 

 

Dari hasil angket di atas, diperoleh rata-rata 104,42  dan standar deviasi 7,45  

Berdasarkan rata-rata dan standar deviasi, maka diperoleh klasifikasi sebagaimana yang telah tertulis tersebut di atas  

Berikut akan disajikan presentase tiap indikator dan presentase tiap indikator pada setiap kelompok.  

Presentase tiap indikator : 

Indikator 1 butir no. 6 dan 12                                  Indikator 3 butir no. 4 dan 2 

Indikator 1 =
119+89

320
× 100% = 65%                  Indikator 1 =

128+112

320
× 100% = 75% 

Indikator 2 butir no. 8                                               Indikator 4 butir no. 1,3,5,7,9,10,11,13, dan 14 

 Indikator 1 =
70

160
× 100% = 43.75%                     Indikator 1 =

79+130+136+77+103+115+88+114+102

1440
× 100% = 65,55%   

E-23 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 52 75 Sedang 

E-24 3 4 4 2 5 4 3 2 3 4 3 3 3 2 45 80 Sedang 

E-25 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 61 86 Tinggi 

E-26 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 62 98 Tinggi 

E-27 2 4 4 5 4 4 2 2 3 4 3 2 4 2 45 75 Sedang 

E-28 4 4 4 3 4 4 1 1 3 4 1 1 3 2 39 98 Sedang 

E-29 2 4 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 3 2 38 90 Sedang 

E-30 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 4 3 44 89 Sedang 

E-31 3 4 5 5 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 49 84 Sedang 

E-32 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 54 79 Tinggi 

 79 128 130 112 136 119 77 70 103 115 88 89 114 102    
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Presentase tiap indikator pada setiap kelompok  

Kelompok tinggi  

Kode  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

E-02 3 5 5 5 5 4 3 1 4 4 3 3 3 5 

E-12 4 5 5 5 5 5 2 3 3 5 3 3 4 5 

E-20 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 

E-21 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 

E-23 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 

E-25 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 

E-26 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 

E-32 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 

Total  26 37 38 38 40 33 26 22 31 32 30 31 29 34 

 

Indikator 1 butir no. 6 dan 12                                      →  indikator 1 =
33+31

80
× 100% = 80% 

Indikator 2 butir no. 8                                                  →  indikator 2 =
22

40
× 100% = 55% 

Indikator 3 butir no. 4 dan 2                                        →  indikator 3 =
37+38

80
× 100% = 93,7% 

Indikator 1 butir no. 1,3,5,7,9,10,11,13,14                   →  indikator 4 =
26+38+40+26+31+32+30+29+34

360
× 100% = 79,44% 
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Kelompok sedang  

Kode  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

E-01 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

E-04 2 3 4 4 5 4 1 1 3 4 3 1 3 3 

E-05 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 

E-06 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 

E-07 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 

E-08 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 

E-10 1 3 5 2 5 3 3 1 4 3 4 3 3 5 

E-11 1 3 4 5 3 5 3 1 5 4 1 1 3 2 

E-13 2 4 3 4 4 5 4 1 3 4 3 3 3 3 

E-14 1 4 3 1 4 3 1 1 2 2 1 4 2 5 

E-15 1 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 3 1 

E-16 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 

E-17 3 5 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 

E-18 1 4 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 4 3 

E-19 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 

E-22 1 4 3 2 5 2 3 2 3 3 2 3 4 2 

E-24 3 4 4 2 5 4 3 2 3 4 3 3 3 2 

E-27 2 4 4 5 4 4 2 2 3 4 3 2 4 2 

E-28 4 4 4 3 4 4 1 1 3 4 1 1 3 2 

E-29 2 4 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 3 2 

E-30 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 4 3 

E-31 3 4 5 5 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 

Total  50 84 85 71 88 79 49 45 69 79 54 53 70 62 
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Indikator 1 butir no. 6 dan 12                                      →  indikator 1 =
79+53

220
× 100% = 60% 

Indikator 2 butir no. 8                                                  →  indikator 2 =
45

110
× 100% = 40,90% 

Indikator 3 butir no. 4 dan 2                                        →  indikator 3 =
84+71

220
× 100% = 70,45% 

Indikator 1 butir no. 1,3,5,7,9,10,11,13,14                   →  indikator 4 =
50+85+88+49+69+79+54+70+62

990
× 100% = 61,21% 

   

Kelompok rendah  

Kode  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

E-03 2 3 4 2 4 4 1 2 2 3 1 1 3 1 

E-09 1 4 3 1 4 3 1 1 1 1 3 4 1 5 

Total  3 7 7 3 8 7 2 3 3 4 4 5 4 6 

 

Indikator 1 butir no. 6 dan 12                                      →  indikator 1 =
7+5

20
× 100% = 60% 

Indikator 2 butir no. 8                                                  →  indikator 2 =
3

10
× 100% = 30% 

Indikator 3 butir no. 4 dan 2                                        →  indikator 3 =
7+3

20
× 100% = 50% 

Indikator 1 butir no. 1,3,5,7,9,10,11,13,14                   →  indikator 4 =
3+7+8+2+3+4+4+4+6

90
× 100% = 45,55% 
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UJI NORMALITAS HASIL TES 

 KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

Hipotesis : 

𝐻0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian : 

𝐻0  diterima apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Langkah-langkah  

1. Buka SPSS 20.0  

2. Klik Variabel View, kemudian baris pertama pada bagian Name ditulis “Literasi”, dan pada bagian Label tulis “Literasi 

Matematis” dan baris kedua bagian Name dan Label tulis “Kelas” 

3. Klik Data View, dan masukkan data “Literasi Matematis”. Pada baris 1-32 untuk kelas eksperimen dan 33-64 untuk kelas 

kontrol. Data “Kelas” pada baris 1-32 ditulis “1” dan baris 33-64 ditulis “2” 

4. Pada Menu, Klik Analyze → 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 → 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑒 

5. Masukkan “Literasi Matematis” ke dalam Dependen List 

6. Masukkan “Kelas” ke dalam Factor List 

7. Klik tombol Plots, centang Normality Plots with Tests 

8. Klik tombol Continue → 𝑂𝐾 

 

Hasil  
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Nilai 𝑠𝑖𝑔 pada 𝐾𝑜𝑙𝑚𝑜𝑔𝑜𝑟𝑜𝑣 − 𝑆𝑚𝑖𝑟𝑛𝑜𝑣 = 0,200 > 0,05. 

Karena nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05. Berdasarkan kreteria pengujian 𝐻0 diterima. 

 

 

Kwsimpulan : 

Berdasarkan hasil kriteria pengujian di atas maka disimpulkan bahwa data hasil tes kemampuan literasi matematis berasal dari pupulasi 

yang berdistribusi normal.  
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HOMOGENITAS DATA AKHIR  

Hipotesis :  

 𝐻0 ∶ 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1 ∶ 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2  

Kriteria pengujian : 

𝐻0  diterima apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Langkah-langkah  

1. Buka SPSS 20.0 

2. Klik Variabel View, selanjutnya pada baris pertama bagian Name tulis “Literasi”. Dan pada bagian Label tulis “Literasi 

Matematis” dan baris kedua bagian Name dan Label tulis “Kelas” 

3. Klik Data View, dan masukkan data “Literasi Matematis”. Pada baris 1-32 untuk kelas eksperimen dan 33-64 untuk kelas kontrol. 

Data “Kelas” pada baris 1-32 ditulis “1” dan baris 33-64 ditulis “2”  

4. Klik 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒 → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠 → 𝑂𝑛𝑒 𝑊𝑎𝑦 𝐴𝑛𝑜𝑣𝑎  
5. Selanjutnya masukkan variabel “Literasi” ke kotak Dependent List dan variabel “ Kelas” ke kotak Factor, lalu klik Options  

6. Pada menu Options, beri tanda centang pada Homogeniti of variance test. Lalu klik Continue → 𝑂𝐾 

 

 

 

 

Hasil  
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Nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,922 > 0,05 

Karena nilai 𝑠𝑖𝑔. > 0,05, berdasarkan pengujian maka 𝐻0 diterima.  

 

Kesimpulan : 

 Berdasarkan hasil pengujuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa data hasil tes kemampuan literasi matematis berasal dari pupulasi 

yang memiliki varians yang sama  
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UJI HIPOTESIS 1 UJI KETUNTASAN KELAS EKSPERIEN  

 

Uji Ketercapaian KKM  

Hipotesis : 

𝐻0 ∶ 𝜋 = 70    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model pembelajaran Realisrik Mathematics Education 

berduansa Etnomatematik sama dengan 70 

𝐻1 ∶ 𝜋 ≠ 70    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model pembelajaran Realisrik Mathematics Education 

berduansa Etnomatematik sama dengan 70 

Kriteria pengujian : 

𝐻0 di tolak jika sig. (2-tailed) < 0,05 

Langkah-langkah  

1. Buka SPSS 20.0  

2. Klik Variable View, pada bagian Name tulis “Literasi:, dan pada bagian Label tulis “Literasi Matematis” 

3. Klik Data View, dan masukkan data “Literasi Matematis” 

4. Klik 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒 → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑒𝑒𝑎𝑛𝑠 → one-Sample T Test  

5. Masukkan variabel “Literasi” pada kotak Test Variable dan masukkan nilai “70” pada kotak Test Value  

6. Klik OK untuk mendapatkan hasil  
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Hasil  

 

 Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai sig.(2-tailed) < 0,05 maka 𝐻0 ditolak  

Kesimpulan  

Rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model pembelajaran Realistik Matehematics Education bernuansa Etnomatematik 

tidak sama dengan 70 

Uji lanjut  

Hipotesis :  

𝐻0 ∶ 𝜋 ≤ 69,5    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model pembelajaran Realisrik Mathematics Education 

berduansa Etnomatematik belum mencapai KKM  

𝐻1 ∶ 𝜋 > 69,5    rata-rata kemampuan literasi matematis siswa menggunkan model pembelajaran Realisrik Mathematics Education 

berduansa Etnomatematik telah mencapai KKM  

Kriteria pengujian  

𝐻0   ditolak jika nilai 𝑀𝑒𝑎𝑛 > 70 



402 
 

 
 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai 𝑀𝑒𝑎𝑛 = 78,9688 > 70 maka 𝐻0   ditolak 

Kesimpulan  

Rata-rata kemampuan literasi matematis siswa dengan model pembelajaran Realistik Mathematics Education bernuansa 

Enomatematik telah mencapai KKM  
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL  

Hipotesis : 

𝐻0 ∶ 𝜋 ≥ 0,75    presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada aspek kemampuan literasi matematis siswa pada model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education berduansa Etnomatematik lebih dari atau sama dengan 75% 

𝐻1 ∶ 𝜋 < 0,75    presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada aspek kemampuan literasi matematis siswa pada model 

pembelajaran Realisrik Mathematics Education berduansa Etnomatematik kurang dari 75% 

 

 

Kriteria Pengujian : 

Kriteria pengujian hipotesis 𝐻0 ditolak jika ≥ −𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dengan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −(𝑧(0,5−𝛼 ))  

Diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼 ) dengan 𝛼 = 0,05 dan dalam hal lain 𝐻0 diterima 

 

Rumus : 

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(
1−𝜋0

𝑛
)

  

 

Perhitungan :  
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𝑥 = 27  

𝜋0 = 0,75  

𝑛 = 20  

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(
1−𝜋0

𝑛
)

  

𝑧 =
27

32
−0,75

√0,75(
1−0,75

32
)

= 1,32  

Dari daftar normal baku dengan 𝛼 = 0,05, diperoleh −𝑧0,45 = −1,64 

Karena 𝑧 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 1,32 > −1,64 maka 𝐻0 diterima.  

Artinya presentase siswa yang mencapai ketuntasan klasikal pada aspek kemampuan literasi matematis pada model pembeljaran 

Realistk Mathematics Education bernuansa Etnomatematika lebih dari 75% 
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UJI HIPOTESIS 2   

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  

Hipotesis:  

𝑯𝟎 = 𝝁𝟏 ≤ 𝝁𝟐   rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model pembelajaran Realistik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan literasi matematis dengan pembelajaran 

ekspositori 

𝑯𝟏 = 𝝁𝟏 > 𝝁𝟐   rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model pembelajaran Realistik Mathematics Education bernuansa 

Etnomatematika lebih dari rata-rata kemampuan literasi matematis dengan pembelajaran ekspositori 

Kriteria pengujian : 

𝐻0  ditolak apabila 𝑠𝑖𝑔. < 0,05 

 

Hasil  

 

L
a
m

p
ira

n
 5

3
 



406 
 

 
 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai sig.(2-tailed) = 0,005 

Karena merupakan uji satu pihak maka 2 × sig.(2-tailed) = 0,01 < 0,05. 𝐻0 ditolak. 

 

 

Kesimpulan : 

Jadi, berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan literasi matematis dengan model pembelajaran 

Realistik Mathematics bernuansa Etnomatematika lebih dari rata-rata kemampuan literasi matematis dengan pembelajaran 

ekspositori.  
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Lampiran 54 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA DAN TANGGUNG JAWAB 

SISWA  

SMP NEGERI 40 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Apakaha kamu menyukai pelajaran matematika? 

2. Apakah kamu lebih suka belajar sendiri atau belajar kelompok? 

3. Apakah kamu takut untuk bertanya pada guru jika belum paham apa yang 

diajarkan? 

4. Apakah kamu menyukai soal matematika yang berbentuk soal cerita? 

5. Apakah kamu menemui kesulitan dalam menjawab soal? 

6. Mana soal yang kamu anggap paling sulit dan paling mudah? 

TANGGUNG JAWAB 

1. Pada pukul berapa kamu datang ke sekolah? 

2. Apakah kamu mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan? 

3. Apa yang kamu lakukan ketika ada waktu luang? 

4. Apakah kamu bisa membuat simpulan tentang materi yang dipelajari? 

5. Pernahkah kamu menggunakan waktu luang untuk belajar? 

6. Apakah kamu harus disuruh terlebih dahulu untuk belajar? 

7. Apakah kamu mengerjakan tugas secara mandiri? 

8. Apakah kamu pernah menyalin jawaban teman saat diberi tugas? 

9. Apakah kamu pernah mencontek jawaban teman saat ulangan harian? 

10. Apa yang kamu lakukan saat guru memberikan penjelasan? 
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11. Apakah kamu pernah berbicara/bercanda dengan teman saat pembelajaran 

di kelas? 

12. Apakah kamu menyampaikan pendapat saat pembelajaran kelompok? 

13. Apakah kamu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain? 

14. Apakah kamu ikut serta dalam pengerjaan tugas kelompok? 

15. Apakah kamu berani menyampaikan hasil diskusi di depan kelas? 

16. Apakah kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugas yang 

diberikan oleh guru? 

17. Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah ditulis? 

 

PERTANYAAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA  

1. Apakah kamu memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

setiap soal yang kamu kerjakan? Jika tidak mengapa? Jika iya, bagaimana 

proses dan langkah yang kamu lakukan untuk menulis informasi tentang  apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal yang diberikan? 

2. Apakah kamu menerjemahkan setiap permasalahan yang terdapat di dalam soal 

ke dalam bentuk matematika? Jika tidak mengapa? Jika iya, coba jelaskan 

bagaimana kamu menerjemahkan setiap permasalahan yang terdapat di dalam 

soal yang diberikan? 

3. Apakah kamu merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan? Jika tidak mengapa? Jika 

iya, coba jelaskan bagaimana kamu merencanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal? 

4. Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen kamu memberikan 

penalaran yang logis? Jika tidak mengapa? Jika iya, bagaimana proses kamu 

memberikan suatu alasan atau argumen dalam menyimpulkan solusi dari hasil 

yang kamu peroleh ? 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-26 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-25 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-04 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-31 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-09 
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ANGKET TANGGUNG JAWAB SUBJEK E-03 
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SOAL EKSPLRASI KELOMPOK 1 
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SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 2 
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SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 3 
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SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 4 
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SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 5 
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SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 6 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 1 SOAL DARI KELOMPOK 

6 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 2 SOAL DARI KELOMPOK 4 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 3 SOAL DARI KELOMPOK 2 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 4 SOAL DARI KELOMPOK 3 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 5 SOAL DARI KELOMPOK 1 
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JAWABAN SOAL EKSPLORASI KELOMPOK 6 SOAL DARI KELOMPOK 5 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 
 

 
 

Lampiran 74 

 



429 
 

 
 

Lampiran 75 

 



430 
 

 
 

Lampiran 76 

 


