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ABSTRAK 

Sutrisno, H. 2019. Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Strategi Pemodelan 

Matematika Ditinjau dari Mathematics Self-Efficacy pada Generative Learning 

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

Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr, Iqbal Kharisudin, S.Pd., 

M.Sc. 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Pemodelan Matematika, 

Mathematics Self-Efficacy, Generative Learning Model. 

 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa dalam menentukan 

cara dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika yang sebelumnya 

belum diketahui cara penyelesaiannya. Konsep matematika yang bersifat abstrak 

terkadang menjadi kendala siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah adalah melalui pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika, yaitu 

dengan mengubah permasalahan-permasalahan ke dalam model matematika, 

kemudian mencari solusi dari model matematika tersebut dengan algoritma-

algoritma dalam matematika dan mengintepretasikan solusi sesuai dengan 

permasalahan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui apakah hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika 

pada generative learning model dapat mencapai ketuntasan belajar, (2) mengetahui 

apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan setelah 

diberikan generative learning model dengan strategi pemodelan matematika pada 

pemecahan masalah mengalami peningkatan, (3) mengetahui hubungan antara 

tingkat mathematics self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, 

dan (4) mendiskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi 

pemodelan matematika ditinjau dari mathematics self-efficacy siswa pada 

generative learning model. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mixed methods, dimana metode kuantitatifnya menggunakan Pre-Experimental 

Design model One-Group Pretest-Posttest Design, sedangkan sampel diambil 

dengan multistage cluster sampling dan subjek penelitian dipilih dengan teknik 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika melalui 

generative learning model mencapai ketuntasan belajar, (2) kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika melalui 

generative learning model mengalami peningkatan, (3) adanya pengaruh positif 

antara tingkat mathematics self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa, (4) siswa dengan tingkat mathematics self-efficacy tinggi cenderung 

mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dari siswa dengan 

tingkat mathematics self-efficacy sedang dan rendah serta siswa dengan tingkat 

mathematics self-efficacy sedang cenderung mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang lebih baik dari siswa dengan tingkat mathematics self-efficacy 

rendah. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan mempunyai suatu peranan yang sangat 

penting bagi manusia baik secara individu, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan 

suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh baik atau tidaknya 

pendidikan yang dilaksanakan. Negara-negara maju mempunyai pendidikan yang 

baik. Di negara yang mempunyai pendidikan yang baik tersebut, warganya 

mempunyai tingkat kehidupan yang lebih baik pula. Dalam hal ini terlihat bahwa 

pendidikan dapat dan harus membawa kepada kehidupan yang lebih baik 

(Murtiyasa, 2016). Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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 Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan 

manusia dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai 

peran dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Pelajaran 

matematika merupakan pelajaran pokok dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Mata pelajaran ini 

sangat penting peranannya, baik untuk kepentingan pengembangan matematika itu 

sendiri maupun untuk aplikasi pada mata pelajaran lain. Menurut Santos, Belecina, 

& Diaz (2015) Matematika sangat penting dalam kehidupan. Penerapan matematika 

terbukti tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi di hampir setiap aspek yang dapat 

kita pikirkan: ketika kita menganggarkan pendapatan bulanan kita, mengelola 

waktu kita, dan bahkan dalam infrastruktur yang kita lihat di luar. Matematika juga 

menjadi sumber untuk pengembangan ilmu pengetahuan lain. Matematika 

mempunyai daya abstraksi yang mampu mengabstraksikan permasalahan yang 

sering muncul baik dalam matematika itu sendiri maupun dalam kehidupan sehari-

hari sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat (Lubis 

& Surya, 2017). 

 Pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan utama yang 

dikembangkan di sekolah khususnya dalam pembelajarn matematika hal ini sejalan 

dengan NCTM (2000), yang menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh 

dilepaskan dari pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah 

menjadi tujuan utama dari belajar matematika sesuai dengan yang tercantum di 

dalam Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 yaitu: (1) memahami konsep 
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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 

menghadapi masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

(5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Ketercapaian tujuan 

pembelajaran matematika tersebut dapat dilihat dari hasil belajar matematika yang 

dicapai siswa. 

 Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia 

masih belum sejalan dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa. Di Indonesia, untuk mengevaluasi hasil belajar siswa salah satunya melalui 

diadakannya ujian nasional. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Pendidikan Nasional, hasil analisis butir soal sekaligus daya serap 

ujian nasional tahun pelajaran 2017/2018 jenjang SMP pada ujian nasional 

matematika di SMPN 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Persentase Penguasaan Soal Ujian Nasional SMP/MTs 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 Sekolah Kota Provinsi Nasional 

Persentase 49,01 54,43 45,63 43,34 
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Secara nasional, persentase penguasaan soal ujian nasional matematika hanya 

mencapai 43,34%. Persentase penguasaan soal ujian ujian nasional matematika 

provinsi Jawa Tengah sebesar 45,63%. Kota Semarang mempunyai persentase 

penguasaan soal ujian nasional sebesar 54,43% dan SMP Negeri 41 Semarang 

mempunyai persentase penguasaan soal ujian nasional matematika sebesar 49,91%. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa di Indonesia khususnya di SMP Negeri 41 Semarang masih perlu 

untuk ditingkatkan. 

 Materi statistika merupakan salah satu materi yang mempunyai persentase 

penguasaan materi yang kurang. Berdasarkan data Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, hasil analisis butir soal 

sekaligus daya serap Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018 pada materi 

statistika di SMP Negeri 41 Semarang, propinsi Jawa Tengah menunjukan hasil 

seperti pada tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 Persentase Penguasaan Materi Soal Ujian Nasional Matematika 

SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 

Kemampuan yang Diuji 
Persentase Penguasaan Materi 

Sekolah Kota Propinsi Nasional 

Menentukan rata-rata nilai data 

yang lain jika rata-rata nilai n 

data keseluruhan dan rata-rata 

nilai data seseorang. 

32,72 47,32 35.19 35.17 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa penguasaan materi statistika khususnya pada 

indikator untuk menentukan rata-rata nilai data yang lain jika rata-rata nilai n data 

keseluruhan dan rata-rata nilai data seseorang di SMP Negeri 41 Semarang masih 

belum optimal. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 
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matematika di SMP Negeri 41 Semarang, kemampuan pemecahan masalah siswa 

di SMP Negeri 41 Semarang memang masih belum optimal dan perlu untuk 

ditingkatkan. Siswa masih kesulitan untuk mengidentifikasi soal, menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan, serta menentukan penyelesaian dari suatu soal. 

Siswa juga masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berbeda dengan apa yang dicontohkan. 

 Menurut Yumiati (2011), rendahnya prestasi matematika siswa dapat 

disebabkan oleh banyak faktor, seperti guru dan proses pembelajaran Matematika 

yang telah dirancang oleh guru. Instruksi matematika saat ini, terutama untuk 

sekolah menengah pertama, masih belum dapat memperluas kemampuan siswa 

untuk memecahkan masalah. Banyak siswa masih tidak dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar yang hanya mengubah konstanta dari pertanyaan 

sebelumnya. Siswa hanya dapat menjawab pertanyaan jika pertanyaannya sama 

dengan pertanyaan yang sudah diajarkan oleh guru. Hal ini membuat siswa merasa 

kesulitan dalam mempelajari matematika sehingga siswa merasa takut dan tidak 

senang terhadap mata pelajaran matematika. Akibatnya siswa merasa khawatir 

mengingat mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diujikan dalam ujian nasional. Siswa yang merasa tidak menyukai mpeata pelajaran 

matematika mengindikasikan bahwa mathematics self-efficacy siswa tersebut 

masih tergolong rendah. 

 Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya 

dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan (Bandura, 1997). Menurut Somakim (2006), Self-efficacy dapat 
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digali dari empat sumber, yaitu (1) Pengalaman otentik (authentic mastery 

experiences), (2) Pengalaman orang lain (vicarious experience), (3) Pendekatan 

sosial atau verbal dan (4) Indeks psikologis. Pengalaman otentik adalah suatu 

indikator tentang kemampuan berdasarkan pada kinerja dalam penilaian atau 

pelajaran masa lalu. Kegagalan/keberhasilan pengalaman yang lalu akan 

menurunkan/meningkatkan Self-efficacy seseorang untuk pengalaman yang serupa 

kelak. Seseorang dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat 

pertimbangan tentang kemampuan dirinya sendiri berdasarkan kompetensi, 

perbandingan informasi dengan pencapaian orang lain, dan dengan memperhatikan 

keberhasilan/kegagalan orang lain. Pendekatan sosial atau verbal, yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan meyakini seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk 

melakukan sesuatu, misal umpan balik dari guru atau orang lain. Indeks psikologis 

yaitu status fisik dan emosi yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Emosi 

yang tinggi, seperti kecemasan pada pelajaran matematika akan merubah 

kepercayaan diri seseorang tentang kemampuannya. 

 Berdasarkan Pajares & Miller (1994), self-efficacy merupakan faktor kuat 

yang dapat memprediksi kemampuan pemecahan masalah. Secara umum individu 

dengan tingkat self-efficacy yang tinggi senang untuk menunjukkan hasil terbaik, 

menggunakan strategi yang efektif dan berupaya keras untuk mencapai target. 

Rendahnya self-efficacy menyebabkan peserta didik cenderung menghindari tugas 

yang berkaitan dengan matematika karena tidak adanya kepercayaan bahwa dia 

mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Sesuai dengan penjelasan di atas, 
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ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri adalah salah satu indikasi labilnya 

sikap yang harus diatasi. 

 Menyadari pentingnya keterampilan pemecahan masalah matematika, para 

guru juga dituntut untuk menyampaikan pembelajaran yang membuat siswa lebih 

aktif dan bebas untuk mengekspresikan ide dan alasan untuk masalah yang 

diberikan. Oleh karena itu, siswa akan lebih memahami pengetahuan yang 

membentuk diri mereka sendiri dan proses pembelajaran akan lebih optimal. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan model pembelajaran 

generatif atau Generative Learning Model. 

  Generative Learning Model merupakan model pembelajaran yang 

berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Menurut Wittrock (1974), Generative 

Learning atau pembelajaran generatif adalah model pembelajaran di mana siswa 

tidak secara pasif menerima informasi, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran itu. Menurut Wena (2009) Model pembelajaran generatif atau dapat 

diartikan sebagai Generative Learning model adalah suatu model pembelajaran 

yang berdasar pada sifat konstruktivisme, di mana siswa belajar  aktif berpartisipasi 

dalam  proses belajar dan dalam mengkontruksi makna dari informasi yang ada 

disekitarnya berdasarkan  pengetahuan  awal (prior knowledge) yang telah dimiliki 

sebelumnya dan menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari, akhirnya 

siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Dalam Generative Learning 

Model, pembelajaran berpusat pada siswa yang mencoba untuk membangun 

pemahaman konsep sendiri. Guru tidak secara aktif menyampaikan konsep kepada 

siswa, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu siswa 
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menemukan konsep sendiri. Pembelajaran seperti ini bisa menjadikan belajar lebih 

bermakna sehingga bisa masuk ke memori jangka panjang siswa karena siswa 

sendiri yang menemukan konsep materi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Khasanah & Dahlan (2001) dan Sulistiawati (2017) yang 

terbukti bahwa Generative Learning Model dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

 Penerapan generative learning model dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan media Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Menurut Trianto (2010: 111), 

LKPD merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang mendasar 

untuk memaksimalkan pemahaman sesuai indikator pencapaian hasil belajar. 

LKPD juga bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. LKPD akan memuat paling tidak; judul, KD yang 

akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, 

dan laporan yang harus dikerjakan (Sugiarto, 2010:17). Penggunaan LKPD 

bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep materi yang akan diajarkan. 

LKPD berisikan latihan-latihan soal yang dapat membantu siswa memahami 

konsep materi yang akan diajarkan. 

Selain itu, konsep matematika yang bersifat abstrak terkadang menjadi 

kendala siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Karena hal ini, 

siswa menganggap konsep matematika terlalu sulit untuk untuk dipahami. Padahal 

seharusnya dengan konsep matematika yang abstrak itulah, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk memahami konsep dan kemudian 
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dapat menerapkannya dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Salah 

satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah adalah melalui pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika. 

Menurut Nursyarifah, Suryana, & Muiz (2016), pemodelan matematika merupakan 

proses berpikir dan proses menggambarkan suatu hubungan matematika dengan 

masalah dunia nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah dan lebih jelas 

dengan dituangkan dalam bentuk model atau gambar. Menurut Wedelin & Adawi 

(2014), proses pemodelan meliputi; penyederhanaan masalah dan pembuatan 

model matematika, bekerja secara matematis pada model, penginterpretasian dan 

konfirmasi hasil. Dalam kegiatan pembelajaran, pemodelan matematika berguna 

untuk memastikan bahwa siswa dapat membangun konsep-konsep dan hubungan-

hubungan baru, untuk membantu siswa membangun hubungan konsep-konsep dan 

simbol-simbol guna membangun sebuah model, dan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap hubungan-hubungan matematis dari objek atau masalah 

yang diberikan (Hartono & Karnasih, 2017). Berdasarkan penelitian Santos et al., 

(2015), terlihat bahwa dengan menggunakan pemodelan matematika kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat meningkat. 

 Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa khususnya di SMP Negeri 41 Semarang masih rendah sehingga 

kemampuan pemecahan masalah sangat penting untuk diajarkan di sekolah-

sekolah. Mathematics Self-efficacy merupakan salah satu faktor yang diprediksi 

dapat mempengaruh kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu, 

penggunaan strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah dan 
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penggunaan generative learning model diyakini dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud akan melakukan 

penelitian dengan judul “Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Strategi 

Pemodelan Matematika Ditinjau dari Mathematics Self-efficacy pada Generative 

Learning Model“. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan 

masalah dengan strategi pemodelan matematika ditinjau dari mathematics self-

efficacy siswa pada generative learning model. Di dalam penelitian ini, menguji 

apakah hasil penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah melalui generative learning model dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Penelitian ini juga menguji apakah penerapan strategi pemodelan matematika 

pada pemecahan masalah melalui generative learning model dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa serta menguji apakah 

terdapat pengaruh tingkat mathematics self-efficacy siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan melihat diskripsi kemampuan pemecahan siswa 

berdasarkan tingkat mathematics self-efficacy siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini terdapat pada; (1) populasi, sampel, 

dan subjek penelitian, (2) materi pembelajaran dan (3) variabel penelitian. 

Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 41 Semarang, 

yang kemudian dipilih sampel penelitian kelas VIII F. Subjek penelitian dipilih 

berdasarkan tingkat mathematics self-efficacy siswa. Materi yang digunakan 
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untuk penelitian adalah materi statistika. Kemampuan yang diukur dibatasi 

hanya pada kemampuan pemecahan masalah dengan strategi pemodelan 

matematika yang ditinjau dari mathematics self-efficacy siswa pada generative 

learning model. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan  

masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi 

pemodelan matematika pada generative learning model dapat mencapai 

ketuntasan belajar? 

(2) Apakah terjadi peningkatan hasil tes antara sebelum dan setelah diberikan 

generative learning model dengan strategi pemodelan matematika pada 

pemecahan masalah siswa? 

(3) Apakah terdapat hubungan antara tingkat mathematics self-efficacy terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa? 

(4) Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan 

matematika ditinjau dari mathematics self-efficacy siswa pada generative 

learning model? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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(1) Untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning model dapat 

mencapai ketuntasan belajar.  

(2) Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan hasil tes antara sebelum dan 

setelah diberikan generative learning model dengan strategi pemodelan 

matematika. 

(3) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat mathematics self-efficacy terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

(4) Untuk mendiskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi 

pemodelan matematika ditinjau dari mathematics self-efficacy siswa pada 

generative learning model. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini menjabarkan bahan kajian teori mengenai kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika pada 

generative learning model. 

(2) Memberikan pengetahuan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning model dapat 

meningkat. 
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(3) Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dan pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan di kelas. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagi berikut 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi siswa diharapkan sebagai berikut. 

(1) Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengorganisir belajarnya. 

(2) Dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

(3) Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, karena siswa terlibat 

langsung dalam pembelajaran    

1.6.2.2 Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi guru untuk  

melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan 

pemahaman dan arahan untuk siswa dalam belajar matematika. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan panduan kepada guru untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika pada pemecahana masalah. 

Selain itu, generative learning model bisa menjadi alternatif serta rekomendasi 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa dan strategi pemodelan matematika bisa digunakan sebagai strategi untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika.   
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1.6.2.4 Bagi Peneliti 

 Manfaat praktis dari penelitian ini bagi siswa diharapkan sebagai berikut. 

(1) Menambah wawasan pengetahuan bahwa penerapan strategi pemodelan 

matematika pada pemecahan masalah melalui generative learning model dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

(2) Menambah wawasan pengetahuan tentang adanya pengaruh mathematics self-

efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

1.7 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari penafsiran makna yang berbeda-beda terhadap 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan-penegasan pada beberapa istilah 

sehingga bisa memberikan intepretasi yang sama dari pembaca. Adapun penegasan-

penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut. 

1.7.1 Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Menurut Polya (1973), pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari 

jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. Dalam 

The National Council of Teachers of Mathematics (2000), pemecahan masalah 

dikaitkan dalam tugas yang mana metode solusinya tidak diketahui sebelumnya. 

Untuk menemukan solusi, siswa harus menggunakan pengetahuan mereka, dan 

melalui proses ini, mereka akan sering mengembangkan pemahaman baru dalam 

matematika. Pemecahan masalah adalah bagian yang terintegrasi dari semua 

pembelajaran matematika, dan karena itu tidak boleh menjadi bagian yang terisolasi 

dari program matematika. Konteks masalah dapat bervariasi dari pengalaman erat 

kehidupan siswa atau keseharian di sekolah hingga aplikasi yang melibatkan sains 
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atau dunia kerja. Pada penelitian ini, yang dimaksud kemampuan pemecahan 

masalah adalah kemampuan siswa dalam menentukan cara untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematika yang sebelumnya belum diketahui cara 

penyelesaiannya. 

1.7.2 Mathematics Self-efficacy 

 Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya 

dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan (Bandura, 1997).  Menurut Maddux (2000) Self-efficacy bukanlah 

keterampilan yang bisa dirasakan. Self-efficacy tidak berkaitan dengan keyakinan 

tentang kemampuan untuk melakukan tindakan motorik yang spesifik dan sepele, 

tetapi dengan keyakinan tentang kemampuan untuk mengoordinasikan dan 

mengatur keterampilan dan kemampuan dalam situasi yang berubah dan 

menantang. Pada penelitian ini, yang dimaksud mathematics self-efficacy yaitu 

keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematika yang dalam hal ini adalah soal 

matematika. 

1.7.3 Generative Learning Model 

 Menurut Wittrock (1974), generative learning atau pembelajaran generatif 

adalah model pembelajaran di mana siswa tidak secara pasif menerima informasi, 

tetapi mereka secara aktif terlibat dalam pembelajaran itu. Mereka membangun 

pemahaman yang berarti tentang informasi yang ditemukan di lingkungan. Dalam 

Wena (2009: 183), model pembelajaran generatif atau dapat diartikan sebagai 

generative  learning model adalah suatu model pembelajaran yang berdasarkan sifat 
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konstruktivisme, di mana siswa belajar aktif dalam proses belajar. Dalam 

mengkontruksi makna dari informasi yang ada disekitarnya, model ini berdasar 

pada pengetahuan awal (prior knowledge) yang telah dimiliki sebelumnya dan 

menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari sehingga akhirnya siswa 

mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Jadi yang dimaksud generative learning 

model dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 

membangkitkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman sendiri tentang topik 

tertentu sesuai dengan situasi yang dimiliki. 

1.7.4 Strategi Pemodelan Matematika 

 Kata “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. 

Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman 

demokrasi Athena. Dalam Wikipedia, strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Dengan demikian, strategi adalah suatu pendekatan 

tentang suatu perencanaan dalam menentukan cara dan upaya untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 Menurut Ang (AME, 2009) pemodelan matematika dapat dianggap sebagai 

proses di mana ada urutan tugas yang dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan representasi matematika yang wajar dari masalah dunia nyata. Sangat 

sering, dalam praktiknya, proses ini lebih seperti siklus di mana model dibangun, 
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divalidasi dan disempurnakan. Pemodelan matematika merupakan proses berpikir 

dan proses menggambarkan suatu hubungan matematika dengan masalah dunia 

nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah dan lebih jelas dengan dituangkan 

dalam bentuk model atau gambar (Nursyarifah et al., 2016). 

 Jadi yang dimaksud strategi pemodelan matematika dalam penelitian ini 

yaitu suatu rencana atau cara untuk membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dengan memodelkan masalah tersebut ke dalam model matematika, 

kemudian mencari solusi dari model matematika tersebut dengan algoritma-

algoritma dalam matematika kemudian mengintepretasikan solusi sesuai dengan 

permasalahan.   

1.7.5 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Kerja Peserta Didik diartikan sebagai lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD akan memuat paling tidak; 

judul, KD yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/ bahan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 

dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan (Sugiarto, 2010:17). Menurut Trianto 

(2010: 111), LKPD merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang 

mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai indikator pencapaian hasil 

belajar. LKPD pada penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang 

digunakan untuk membantu siswa memahami konsep materi yang diajarkan oleh 

guru. 
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1.7.6 Ketuntasan Belajar 

 Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, ketuntasan belajar adalah 

tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks 

kurun waktu belajar. Ketuntasan belajar yang dimaksud adalah apabila rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa memenuhi rata-rata kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dan kriteria ketuntasan klasikal. Pada penelitian ini, 

KKM yang digunakan untuk tes kemampuan pemecahan masalah siswa dihitung 

menggunakan rumus Batas Lulus Aktual (BLA). Ketuntasan klasikal pada 

penelitian ini adalah apabila proporsi siswa yang tuntas KKM lebih dari atau sama 

dengan 75%. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

sebagai berikut. 

1.8.1 Bagian Awal 

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

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran.  

1.8.2 Bagian Isi 

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

berikut. 
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1.8.2.1 BAB I: Pendahuluan 

 Bagian ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, pembatasan masalah, 

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

sistematika penulisan skripsi.   

1.8.2.2 BAB II: Landasan Teori dan Hipotesis  

 Bagian ini membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi serta 

penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, pokok 

bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian. 

1.8.2.3 BAB III: Metode Penelitian  

 Bagian ini berisi jenis penelitian, desain penelitian, pelaksanaan penelitian, 

populasi, sampel, dan subjek penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis instrumen, metode analisis 

data, serta keabsahan data.  

1.8.2.4 BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. 

 Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya. 

1.8.2.5 BAB V: Penutup 

 Bagian ini berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran dari 

peneliti. 

1.8.3 Bagian Akhir 

 Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan 

dalam penelitian ini.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.1.1 Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Dalam The National Council of Teachers of Mathematics (2000), 

Pemecahan masalah dikaitkan dalam tugas yang mana metode solusinya tidak 

diketahui sebelumnya. Menurut Polya (1973), Pemecahan masalah adalah suatu 

usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat 

dicapai. Untuk menemukan solusi, siswa harus menggunakan pengetahuan mereka, 

dan melalui proses ini, mereka akan sering mengembangkan pemahaman baru 

dalam matematika. Siswa juga membutuhkan banyak kesempatan untuk 

memecahkan masalah dalam bidang  matematika dan dalam konteks kehidupan 

nyata. Pada dasarnya, inti dari belajar memecahkan masalah adalah supaya siswa 

terbiasa mengerjakan soal-soal yang tidak hanya mengandalkan ingatan baik saja, 

tetapi siswa juga diharapkan dapat mengaitkan dengan situasi nyata yang pernah 

dialaminya atau yang pernah dipikirkannya. 

  Pemecahan masalah adalah bagian yang terintegrasi dari semua 

pembelajaran matematika, dan karena itu tidak boleh menjadi bagian yang terisolasi 

dari program matematika. Konteks masalah dapat bervariasi dari pengalaman erat 

kehidupan siswa atau keseharian di sekolah hingga aplikasi yang melibatkan sains 

atau dunia kerja. Menurut Lestari & Yudhanegara (2015), kemampuan pemecahan 
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masalah adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah rutin, non-rutin, rutin 

terapan, rutin non-terapan, non-rutin terapan, dan masalah non-rutin non-terapan 

dalam bidang matematika. Masalah rutin adalah masalah yang prosedur 

penyelesaiannya sekadar mengulang secara algoritmik. Masalah non-rutin adalah 

masalah yang prosedur penyelesaikannya memerlukan perencanaan penyelesaian, 

tidak sekadar menggunakan rumus, teorema, atau dalil. Masalah rutin terapan 

adalah masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 

Masalah rutin non-terapan adalah masalah rutin yang prosedur penyelesaiannya 

melibatkan berbagai algoritma matematika. masalah non-rutin terapan adalah 

masalah yang penyelesaiannya menuntut perencanaan dengan mengaitkan dunia 

nyata atau kehidupan sehari-hari. Masalah non-rutin non-terapan adalah masalah 

yang hanya berkaitan dengan hubungan matematika semata. 

 Polya (1973) menjelaskan dua jenis masalah matematika, yaitu masalah 

untuk mencari (problem to solve) dan masalah untuk membuktikan (problem to 

prove). Masalah untuk mencari bertujuan untuk mencari, menentukan, atau 

mendapatkan nilai objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memberi 

kondisi yang sesuai, sedangkan masalah untuk membuktikan berkaitan dengan 

prosedur untuk menentukan suatu pernyataan benar atau tidak benar. Jadi 

kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa 

dalam menentukan cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

matematika yang sebelumnya belum diketahui cara penyelesaiannya.  
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2.1.1.2 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Menurut Polya (1973), solusi soal pemecahan masalah memuat empat 

langkah penyelesaian masalah, yaitu (1) memahami masalah (understanding the 

problem); (2) membuat perencanaan (Devising a plan); (3) melaksanakan 

perencanaan (carrying out the plan); dan (4) melihat kembali (looking back). Siswa 

tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan benar jika siswa belum bisa 

memahami masalahnya. Selanjutnya para siswa harus mampu menyusun rencana 

atau strategi di mana ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam menyusun 

penyelesaian suatu masalah. Jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, 

langkah selanjutnya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan 

rencana yang telah disusun dan dianggap tepat. Langkah terakhir dari proses 

penyelesaian masalah menurut polya adalah melakukan pengecekan atas apa yang 

dilakukan. Mulai dari fase pertama hingga fase ketiga. Dengan model seperti ini 

maka kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat dikoreksi kembali sehingga siswa 

dapat menemukan jawaban yang benar-benar sesuai dengan masalah yang  

diberikan. 

 Berdasarkan langkah penyelesaian masalah di atas, maka indikator 

kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Keterangan 

1. Memahami masalah 

(understanding the problem) 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui, ditanyakan, dan kecakupan 

unsur yang diperlukan. 

2. Membuat perencanaan 

(Devising a plan) 

2. Merumuskan masalah matematis atau 

menyusun model matematis. 
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3. Melaksanakan perencanaan 

(carrying out the plan). 

3. Menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah. 

4. Melihat kembali (looking back). 4. Menjelaskan atau menginterpretasikan 

hasil penyelesaian masalah. 

2.1.2 Mathematics Self-efficacy 

2.1.2.1 Pengertian Mathematics Self-efficacy 

 Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya 

dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan (Bandura, 1997). Di lain sisi, Maddux (2000) menguraikan 

beberapa makna dan karakteristik dari self-efficacy sebagai berikut. 

(1) Self-efficacy merupakan kemampuan yang berkenaan dengan apa yang 

diyakini atau keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau 

menyelesaikan sesuatu keterampilan yang dimilikinya dalam situasi atau 

kondisi tertentu. Biasanya terungkap dari pernyataan “Saya yakin dapat 

mengerjakannya”. 

(2) Self-efficacy bukan menggambarkan tentang motif, dorongan, atau kebutuhan 

lain yang dikontrol. 

(3) Self-efficacy ialah keyakinan seseorang tentang kemampuannya dalam 

mengkoordinir, mengarahkan keterampilan dan kemampuan dalam mengubah 

serta menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan.  

(4) Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap apa yang mampu 

dilakukannya.  

(5) Proporsi self-efficacy dalam domain harga diri (self-etseem) secara langsung 

berperan penting dalam menempatkan diri seseorang.  
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(6) Self-efficacy secara sederhana menggambarkan keyakinan seseorang untuk 

menampilkan perilaku produktif. 

 Menurut Bandura (1997), self-efficacy memiliki beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Outcome Expectanc 

 Outcome expectancy merupakan harapan terhadap kemungkinan hasil dari 

suatu perilaku. Suatu perkiraan bahwa tingkah laku tertentu akan menyebabkan 

akibat tertentu yang bersifat khusus. 

(2) Efficacy Expectancy 

Harapan akan membentuk perilaku secara tepat. Suatu keyakinan bahwa 

seseorang dapat berhasil dalam bertindak sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Aspek ini menentukan seberapa banyak usaha yang dikeluarkan dan berapa 

lama mereka akan bertahan dalam menghadapi hambatan. 

(3) Outcome Value 

Outcome value merupakan nilai hasil yang mempunyai 

konsekuensikonsekuensi yang terjadi apabila suatu tindakan dilakukan. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian  di atas, self-efficacy pada dasarnya 

mengarah pada kepercayaan dan kemampuan diri untuk mengatur, melaksanakan, 

dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Self-efficacy merujuk pada 

kekuatan keyakinan, namun pada beberapa kasus seseorang dapat sangat percaya 

diri, tetapi pada akhirnya gagal. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa self-efficacy 

ialah keyakinan individu bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas tertentu 

dengan berhasil, sedangkan yang dimaksud dengan mathematics self-efficacy 
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dalam penelitian ini yaitu keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahn matematika yang dalam hal ini 

adalah soal matematika dengan berhasil. 

2.1.2.2 Sumber Mathematics Self-efficacy 

 Persepsi Self-efficacy dapat dibentuk dengan menginterpretasi informasi 

dari empat sumber (Bandura, 1997) yakni sebagai berikut. 

(1) Pengalaman Keberhasilan (Performance Experiences) 

 Pengalaman keberhasilan merupakan prestasi yang pernah dicapai pada 

masa yang telah lalu. Sebagai sumber, pengalaman keberhasilan menjadi 

pengubah self-efficacy yang paling kuat pengaruhnya karena prestasi atau 

kegagalan pengalaman yang lalu akan mempengaruhi self-efficacy seseorang 

untuk pengalamannya yang serupa kelak. Persepsi atas kegagalan atau 

keberhasilan atas sesuatu pada umumnya akan melemahkan atau meningkatkan 

self-efficacy seseorang. Semakin seseorang mengalami keberhasilan dalam 

hidupnya maka semakin tinggi taraf self-efficacy-nya, dan sebaliknya semakin 

seseorang mengalami kegagalan, maka semakin rendah taraf self-efficacy-nya. 

 Keberhasilan akan memberi dampak efficacy yang berbeda-beda, pada 

proses pencapaiannya. Semakin sulit tugas, keberhasilan akan membuat self-

efficacy semakin tinggi. Kegagalan menurunkan self-efficacy jika seseorang 

merasa sudah berbuat sebaik mungkin. Kegagalan dalam suasana emosional 

atau stress, dampaknya tidak seburuk dalam kondisi optimal. Kegagalan 

sesudah orang memiliki self-efficacy yang kuat, dampaknya tidak seburuk jika 

kegagalan itu terjadi pada orang dengan self-efficacy yang belum kuat.  
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Individu yang biasa berhasil, sesekali gagal tidak mempengaruhi self-efficacy-

nya.  

(2) Pengalaman Perumpamaan (Vicarious Exprerience)  

 Self-efficacy dipengaruhi juga oleh seseorang terhadap perilaku orang lain. 

Hal ini didasarkan pada teori belajar observasional yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat belajar secara terus-menerus dengan mengamati tingkah laku 

orang lain. Siswa menggunakan informasi hasil observasinya untuk 

membentuk harapan tentang perilaku dan konsekuensinya, terutama tergantung 

pada tingkat keyakinan mana dirinya mempunyai keamanan dengan orang 

yang diobservasinya. Orang yang diamati dengan tingkah lakunya disebut 

sebagai model. Pengalaman orang lain ini biasanya diperoleh melalui model di 

dalam interaksi sosial. Pengalaman ini secara umum pengaruhnya lebih lemah 

terhadap self-efficacy jika dibandingkan dengan mengalaminya sendiri. 

Pengalaman ini biasanya diperoleh dengan cara mengobservasi, meniru, 

berimajinasi, dan melalui media lainnya. 

 Self-efficacy akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, 

sebaliknya self-efficacy akan menurun ketika melihat orang dengan 

kemampuan yang hampir sama dengan dirinya gagal. Jika model yang diamati 

berbeda dengan diri pengamat, pengaruh pengalaman ini tidak begitu besar. 

Sebaliknya jika kegagalan dialami oleh model yang setara dengan dirinya, 

mungkin pengamat tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan 

model yang diamatinya dalam jangka waktu yang relatif lama. Model 
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pengalaman orang lain ini sangat berpengaruh apabila ia mendapat situasi yang 

serupa dan kurang memiliki pengalaman dalam pengalaman tersebut.  

(3) Persuasi Verbal  

 Persuasi verbal merupakan pendekatan yang dilakukan dengan perkataan 

untuk meyakini seseorang bahwa ia memilki kemampuan atau tidak untuk 

melakukan sesuatu. Sumber ini memberikan dampak terbatas pada self-

efficacy, tetapi pada kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat 

mempengaruhi self-efficacy. Kondisi yang tepat itu adalah rasa percaya kepada 

pemberi persuasi, kemahiran dari pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa 

yang dipersuasikan. Pernyataan negatif tentang kompetensi seseorang dalam 

area tertentu sangat berakibat buruk terhadap mereka yang sudah kehilangan 

kepercayaan diri.   

(4) Keadaan atau Kondisi Fisiologis dan Emosi 

 Keadaan fisik dan emosional berpengaruh terhadap self-efficacy, biasanya 

kegagalan atau keberhasilan akan memunculkan reaksi fisiologis, baik yang 

menyenangkan atau sebaliknya. Reaksi fisiologis yang tidak menyenangkan 

dapat menyebabkan seseorang meragukan kemampuannya dalam 

menyelesaikan sesuatu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi  

self-efficacy seseorang. Namun, peningkatan emosi (tidak berlebihan) dapat 

meningkatkan self-efficacy. 

2.1.2.3 Indikator Mathematics Self-efficacy 

 Self-efficacy seseorang sangat bervariasi dalam berbagai dimensi dan 

berimplikasi dengan kinerja seseorang. Bandura (1997) menyatakan bahwa 
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pengukuran self-efficacy yang dimiliki seseorang mengacu pada tiga dimensi, 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Indikator Mathematics Self-efficacy 

Dimensi Indikator 

1. Dimensi magnitude, yaitu 

bagaimana siswa dapat 

mengatasi kesulitan belajarnya 

a) Berpandangan optimis dalam mengerjakan 

pelajaran dan tugas. 

b) Seberapa besar minat terhadap pelajaran 

dan tugas. 

c) Mengembangkan kemampuan dan prestasi. 

d) Melihat tugas yang sulit sebagai suatu 

tantangan. 

e) Belajar sesuai dengan jadwal yang diatur. 

f) Bertindak selektif dalam mencapai 

tujuannya. 

2. Dimensi strength, yaitu 

seberapa tinggi keyakinan 

siswa dalam mengatasi 

kesulitan belajarnya. 

a) Usaha yang dilakukan dapat meningkatkan 

prestasi dengan baik. 

b) Komitmen dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan. 

c) Percaya dan mengetahui keunggulan yang 

dimiliki. 

d) Kegigihan dalam menyelesaikan tugas. 

e) Memiliki tujuan yang positif dalam 

melakukan berbagai hal. 

f) Memiliki motivasi yang baik terhadap 

dirinya sendiri untuk pengembangan 

dirinya. 

3. Dimensi generality, yaitu 

menunjukan apakah keyakinan 

self-efficacy akan berlangsung 

dalam domain tertentu atau 

berlaku dalam berbagai macam 

aktivitas dan situasi.  

a) Menyikapi situasi yang berbeda dengan 

baik dan berpikir positif. 

b) Menjadikan pengalaman yang lampau 

sebagai jalan mencapai kesuksesan. 

c) Suka mencari situasi baru. 

d) Dapat mengatasi segala situasi dengan 

efektfi. 

e) Mencoba tantangan baru.  

2.1.3 Belajar dan Pembelajaran 

 Setiap orang baik disadari ataupun tidak, selalu melaksanakan kegiatan 

belajar. Menurut Rifa’i & Anni (2012: 66), belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang 



29 

 
 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di 

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Belajar menurut Bell Gredler dalam Winataputra & 

Ratnaningsih (2006: 5) adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kompetensi, ketrampilan, dan sikap. Kompetensi, 

ketrampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai 

dari bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Belajar 

juga didefinisikan sebagai perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal 

dari proses pertumbuhan (Gagne dalam Rifa’i & Anni, 2012: 66). 

 Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran 

menurut Briggs sebagaimana dikutip dalam Rifa’i (2012: 157) adalah seperangkat 

peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga 

peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa tersebut 

membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika siswa melakukan self 

instruction dan bersifat eksternal jika bersumber antara lain dari pendidik. Unsur 

utama dari pembelajaran adalah pengalaman siswa sebagai seperangkat event 

sehingga terjadi proses belajar. Adapun menurut Gagne dalam Rifa’i (2012: 157) 

pembelajaran merupakan peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta 

didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Pengertian lain menurut Winataputra & Ratnaningsih (2006: 8), 

pembelajaran merupakan konsep pedagogis yang secara teknis dapat diartikan 

sebagai upaya sistematik dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi 

individu sebagai peserta didik. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan komponen-

komponen yang saling berkaitan agar dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Komponen-komponen yang harus ada dalam pembelajaran adalah: tujuan, subjek 

belajar, materi pembelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang (Rifa’i, 2012: 

159).  

 Berdasarkan uraian di atas, belajar dan pembelajaran merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Tampak bahwa antara belajar dan pembelajaran satu 

sama lain memiliki keterkaitan substansial dan fungsional. Keterkaitan subtansial 

belajar dan pembelajaran terletak pada terjadinya perubahan perilaku dalam diri 

individu. Keterkaitan fungsional belajarn dengan pembelajaran adalah 

pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar dengan kata lain 

belajar merupakan parameter pembelajaran. Belajar merupakan sutu proses yang 

bersifat internal, artinya dialami sendiri oleh peserta didik berdasarkan pengalaman 

mereka, sementara pembelajaran lebih bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Oleh 

karena itu di dalam pembelajaran, pendidik harus mampu menarik perhatian peserta 

didik agar mampu melakukan aktivitas belajar secara optimal dan memperoleh hasil 

belajar seperti yang diharapkan. 
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2.1.4 Teori Belajar 

 Berikut adalah beberapa teori belajar yang menjadi dasar dalam penelitian 

ini. 

2.1.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

 Dalam Suyono & Hariyanto (2011: 105), konstruktivisme adalah sebuah 

filosofi pembelajarana yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan 

pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita 

tentang dunia tempat kita hidup. Menurut Rifa’i & Anni (2012: 114), belajar dalam 

pandangan konstruktivisme adalah lebih dari sekadar mengingat. Peserta didik yang 

memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka 

harus mampu memecahkan masalah, menemukan (discovery) sesuatu untuk dirinya 

sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. Peserta didik harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi kompleks kedalam dirinya sendiri. Teori ini 

memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru 

yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip 

tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan 

implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 Adapun sejumlah prinsip-prinsip pemandu dalam konstruktivisme menurut 

Suyono & Hariyanto (2011: 107) adalah sebagai berikut. 

(1) Belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus 

dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif 

mengkonstruk makna. 
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(2) Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan (wholes) itu sama 

pentingnya seperti bagian-bagianya, sedangkan bagian-bagian harus dipahami 

dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, proses pembelajaran berfokus 

terutama pada konsep-konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang 

terpisah. 

(3) Supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model 

mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka 

tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun yang menunjang model mental 

tersebut. 

(4) Tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi 

makna, tidak sekadar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna 

milik orang lain. Karena pendidikan pada fitrahnya memang antardisplin, satu-

satunya cara yang menyakinkan untuk mengukur hasil belajar adalah 

melakukan penilaian terhadap bagian-bagian dari proses pembelajaran, 

menjamin bahwa setiap siswa akan memperoleh informasi tentang kualitas 

pembelajaran.  

 Teori belajar konstruktivisme inilah yang mendasari penelitian ini 

menggunakan generative learning model di mana dalam model pembelajaran ini 

siswa belajar tidak hanya dengan mengingat tetapi siswa juga aktif berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran dan dalam mengkontruksi makna dari informasi yang 

ada disekitar berdasarkan pengalamannya. 
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2.1.4.2 Teori Belajar Peaget 

 Piaget dalam Rifa’i & Anni (2011: 207) mengemukakan prinsip utama 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

(1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari 

dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri.  

(2) Belajar melalui pengalaman sendiri  

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Pembelajaran disekolah hendaknya dimulai dengan memberikan pengalaman 

pengalaman nyata dari pada dengan pemberitahuan-pemberitahuan. 

 Teori belajar Peaget ini mendukung penggunaan generative learning model 

pada penelitian ini di mana siswa secara aktif mencari informasi untuk 

mengkonstruk sebuah pengetahuan baru yang sesuai dengan pengetahuan yang 

telah mereka miliki sebelumnya melalui pemecahan masalah. Selain itu, siswa juga 

dapat belajar melalui pengalaman dunia nyata baik yang dialami oleh dirinya 

sendiri maupun pengalaman orang lain sehingga akan memudahkan siswa dalam 

memahami konsep materi yang mereka pelajari serta mengkomunikasikan apa yang 

sudah dipelajari. 

2.1.4.3 Teori Belajar Vygotsky 

 Teori Vigotsky menekankan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:39), teori Vigotsky mengandung pandangan bahwa 
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pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan 

didistribusikan diantara orang dan lingkungan yang mencakup objek, alat, buku, 

dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Dalam Lestari & 

Yudhanegara (2015), Vygotsky menyatakan bahwa dalam mengkonstruksi suatu 

konsep, siswa perlu memperhatikan lingkungan social. Teori ini menekankan 

bahwa belajar dilakukan dengan adanya interaksi terhadap lingkungan sosial 

ataupun fisik seseorang sehingga teori ini dikenal dengan teori interaksi social atau 

konstruktivisme social. 

 Slavin (dalam Lestari & Yudhanegara, 2015) menyatakan, terdapat dua 

konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) 

dan scaffolding. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya 

yang didefinisikan sebagai kemampuan penyelesaian masalah secara mandiri 

dengan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan 

penyelesaian masalah dibawah bimbingan orang dewasa (guru) atau melalui 

kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Sementara itu, scaffolding 

merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran untuk belajar dan menyelesaikan masalah, kemudian mengurangi 

bantuan tersebut secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah dia dapat 

melakukannya. 

 Teori Vygotsky ini menjadi pandangan pada kegiatan diskusi dalam 

generative learning di mana kelompok perlu dirancang oleh guru agar terbentuk 

kelompok dengan anggota yang memiliki kemampuan yang heterogen. Dengan 



35 

 
 

perbedaan kemampuan ini maka proses diskusi dapat berlangsung lebih baik karena 

akan timbul ketergantungan positif antar anggota kelompok dalam proses 

pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan 

pendukung dalam proses diskusi.    

2.1.4.4 Teori Belajar Ausubel 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015), teori ini terkenal dengan teori 

belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum pembelajaran dimulai. 

Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Dalam 

belajar menerima, siswa hanya menerima dan menghafalkan materi, sedangkan 

dalam belajar menemukan, siswa tidak menerima pelajaran begitu saja, tetapi 

konsep ditemukan oleh siswa. 

 Menurut Dahar (dalam Rifa’i & Anni, 2012: 174), belajar bermakna adalah 

proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Dalam Rifa’i & Anni (2012), Pembelajaran 

dapat menimbulkan belajar bermakna jika memenuhi persyaratan, yaitu; (1) materi 

yang akan dipelajari bermakna secara potensial, dan (2) anak yang belajar bertujuan 

melaksanakan belajar bermakna. Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial 

tergantung dari materi itu memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang 

relevan harus terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. Berdasarkan 

pandangannya tentang belajar bermakna, maka David Ausubel mengajukan empat 

prinsip pembelajaran sebagai berikut. 
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(1) Kerangka Cantolan (Advance Organizer) 

Pengaturan awal atau bahan pengait dapat digunakan pendidik dalam 

membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi 

maknanya. Penggunaan pangatur awal yang tepat dapat meningkatkan 

pemahaman berbagai macam materi pelajaran, terutama materi pelajaran yang 

mempunyai struktur yang teratur. 

(2) Diferensiasi progresif  

Dalam proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan elaborasi konsep-

konsep. Caranya, unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan dahulu 

kemudian baru yang lebih mendetail, berarti proses pembelajaran dari umum 

ke khusus. 

(3) Belajar Superordinat 

Belajar superordinate adalah proses struktur kognitif yang mengalami 

pertumbuhan kearah deferensiasi. Ia terjadi sejak perolehan informasi dan 

diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar 

tersebut akan terus berlangsung hingga pada suatu saat ditemukan hal-hal baru. 

Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya merupakan unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan 

inklusif.   

(4) Penyesuaian Integratif  

Pada suatu saat, peserta didik kemungkinan akan menghadapi kenyataan 

bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang 

sama atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Untuk 
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mengatasi pertentangan kognitif itu, Ausubel mengajukan konsep 

pembelajaran penyesuaian integratif. Caranya, materi pelajaran disusun 

sedemikian rupa, sehingga pendidik dapat menggunakan hierarkhi-hierarkhi 

konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. 

 Teori belajar Ausubel ini mendukung penggunaan generative learning 

model pada penelitian ini di mana siswa tidak langsung menerima konsep materi 

dari guru, melainkan siswa yang secara aktif menemukan konsep materi itu sendiri. 

Selain itu, dalam pembelajaran ini meminta siswa mengaitkan konsep lama dengan 

konsep baru sehingga siswa mengalami proses belajar bermakna.   

2.1.4.5 Teori Belajar Bruner 

 Dalam Trianto (2010: 79), teori Bruner yang selanjutnya disebut dengan 

pembelajaran penemuan (inkuiri) adalah suatu model pembelajaran yang 

menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi (ide kunci) dari suatu 

ilmu yang dipelajari, perlunya belajar aktif sebagai dasar dari pemahaman 

sebenarnya, dan nilai dari berpikir secara induktif dalam belajar (pembelajaran yang 

sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi). Menurut Bruner, belajar akan lebih 

bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan perhatiannya untuk memahami 

struktur materi yang dipelajari. Aplikasi ide-ide Bruner dalam pembelajaran 

menurut Woolfolk (dalam Trianto, 2010: 80), digambarkan sebagai berikut: (1) 

memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari; (2) membantu 

siswa mencari hubungan antara konsep; (3) mengajukan pertanyaan dan 

membiarkan siswa mencoba menemukan sendiri jawabannya; (4) mendorong siswa 

untuk membuat dugaan yang bersifat intuitif. 
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 Dalam Schunk (2012: 618-619), orang-orang menampilkan pengetahuan 

dalam tiga cara, yang muncul dalam urutan perkembangan; enactive, iconic, dan 

symbolic. Berikut adalah model representasi pengetahuan Brunner. 

(1) Representasi Enactive, mencakup respon motorik atau cara untuk 

memanipulasi lingkungan. 

(2) Representasi Iconic, bayangan mental bebas tindakan. Visual objek dan 

kejadian yang dapat diubah. 

(3) Representasi symbolic, menggunakan sistem simbol (misalnya, Bahasa dan 

angka matematika) untuk mengodekan pengetahuan. Sistem tersebut membuat 

kita dapat memahami konsep abstrak (misalnya, variabel 𝑥 dalam 3𝑥 − 5 =

10) dan mengubah informasi simbolik sebagai hasil dari pengajaran verbal. 

 Keterkaitan teori Brunner dalam penelitian ini adalah pada penggunaan 

strategi pemodelan matematika di mana permasalahan-permasalahan akan diubah 

dalam model matematika, kemudian dicari solusi dari model tersebut untuk 

selanjutnya solusi tersebut diinterpretasikan lagi sesuai dengan konteks masalah. 

2.1.4.6 Teori Belajar Bandura 

 Teori belajar Bandura ini dikenal dengan teori kognitif sosial. Dalam 

Schunk (2012: 222), teori kognitif sosial berpandangan bahwa orang belajar dari 

lingkungan-lingkungan sosial mereka. Menurut teori Bandura, fungsi manusia 

dipandang sebagai serangkaian interaksi-interaksi timbal balik diantara faktor-

faktor personal, perilaku-perilaku, dan peristiwa-peristiwa lingkungan. 

Pembelajaran adalah aktivitas pengolahan informasi di mana pengetahuan 

direpresentasikan secara kognitif dalam bentuk simbol-simbol yang berfungsi 
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sebagai panduan-panduan untuk tindakan. Teori kognitif social menyajikan sebuah 

perspektif agentic (ke-pelakuan-an) dari perilaku manusia dalam pengertian orang 

dapat belajar untuk menentukan tujuan-tujan dan mengatur sendiri kognisi-kognisi, 

emosi-emosi, perilaku-perilaku, dan lingkungan-lingkungan mereka supaya dapat 

memfasilitasi pemenuhan tujuan-tujuan tersebut. Proses-proses pengaturan diri 

utama terdiri dari observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. 

 Dalam Schunk (2012: 223), menurut teori kognitif sosial, mengamati model 

tidak dapat menjamin pembelajaran atau kemampuan untuk menjalankan perilaku 

yang dipelajari setelahnya. Model memberikan informasi tentang kemungkinan-

kemungkinan akibat dari tindakan dan memotivasi pengamat untuk melakukan 

tindakan yang sama. Pengaruh-pengaruh yang penting dalam pembelajaran  

diantaranya adalah tujuan, harapan atas hasil, nilai-nilai dan efikasi diri. tujuan atau 

hal yang diusahakan untuk dicapai seseorang dapat meningkatkan pembelajaran 

melalui efek-efek tujuan tersebut terhadap kemajuan yang dirasakan, efikasi diri 

dan evaluasi diri. Ketika mengerjakan suatu tugas, orang membandingkan 

kemajuan mereka dengan tujuan yang akan dicapai. Persepsi terhadap kemajuan ini 

meningkatkan efikasi diri dan mempertahankan motivasi.     

 Menurut Bandura (1997), self-efficacy atau efikasi diri merupakan 

keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatur dan 

melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Efikasi 

diri mengacu pada kapabilitas-kapabilitas yang dirasakan untuk belajar atau 

menjalankan tindakan-tindakan pada level-level yang telah ditentukan. Orang 

mengukur efikasi diri mereka berdasarkan prestasi-prestasi kinerja mereka, akibat-
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akibat dari pefngamatan terhadap model-model, bentuk-bentuk persuasi, dan 

indicator-indikator fisiologis. Efikasi diri dapat mempengaruhi pilihan aktivitas, 

usaha, kegigihan, dan prestasi diri. efikasi diri telah dibuktikan dalam penelitian  

sebagai hal yang dapat memprediksikan perubahan perilaku untuk tipe partisipan 

yang berbeda (misalnya; orang dewasa, anak-anak) dalam berbagai setting (Schunk, 

2012: 224). 

 Hubungan teori belajar Bandura dengan penelitian ini adalah mengenai self-

efficacy yaitu penelitian ini berusaha untuk menggali informasi mengenai kondisi 

self-efficacy peserta didik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perlakukan 

melalui generative learning kemudian menggunakan tingkatan self-efficacy yang 

dimiliki peserta didik itu untuk mengungkap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik tersebut. 

2.1.5 Generative Learning Model 

2.1.5.1 Pengertian Generative Learning Model 

 Menurut Wittrock (1974), generative learning atau pembelajaran generatif 

adalah model pembelajaran di mana siswa tidak secara pasif menerima informasi, 

tetapi mereka secara aktif terlibat dalam pembelajaran itu. Mereka membangun 

pemahaman yang berarti tentang informasi yang ditemukan di lingkungan. Dalam 

Wena (2009), model pembelajaran generatif atau dapat diartikan sebagai generative  

learning model adalah suatu model pembelajaran yang berdasarkan sifat 

konstruktivisme, di mana siswa belajar  aktif berpartisipasi dalam  proses belajar 

dan dalam mengkontruksi makna dari informasi yang ada disekitarnya berdasarkan  

pengetahuan  awal (prior knowledge) yang telah dimiliki sebelumnya dan 
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menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari, akhirnya siswa mampu 

mengkonstruksi pengetahuan baru. Jadi yang dimaksud generative learning model 

dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa tersebut 

membangkitkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman sendiri tentang topik 

tertentu sesuai dengan situasi yang dimiliki. 

2.1.5.2 Sintaks Generative Learning Model 

 Dalam Wena (2009: 178-180), generative Learning Model terdiri atas 

empat tahap sebagai berikut. 

(1) Eksplorasi 

Tahap pertama yaitu tahap eksplorasi yang disebut juga tahap pendahuluan. 

Pada tahap eksplorasi guru membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi 

terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal yang diperoleh dari pengalaman 

sehari-harinya atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas 

sebelumnya. Untuk mendorong siswa agar mampu melakukan eksplorasi, guru 

dapat memberikan stimulus berupa beberapa aktivitas dan tugas-tugas seperti 

melalui demonstrasi/penelusuran terhadap suatu permasalahan yang dapat 

menunjukkan data dan fakta yang terkait dengan konsepsi yang akan dipelajari. 

(2) Pemfokusan 

Tahap kedua yaitu tahap pemfokusan atau pengenalan konsep atau intervensi. 

Pada tahap pemfokusan siswa melakukan pengujian hipotesis melalui kegiatan 

laboratorium atau dalam model pembelajaran yang lain. Pada tahap ini, guru 

bertugas sebagai fasilitator yang menyangkut kebutuhan sumber, memberi 
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bimbingan dan arahan, dengan demikian para siswa dapat melakukan proses 

sains. 

(3) Tantangan 

Tahapan ketiga yaitu tahap tantangan. Setelah siswa memperoleh data 

selanjutnya menyimpulkan dan menulis dalam lembar kerja. Para siswa 

diminta mempresentasikan temuannya melalui diskusi kelas. Melalui diskusi 

kelas akan terjadi proses tukar pengalaman diantara siswa. 

(4) Penerapan konsep 

Tahap keempat adalah tahap penerapan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk 

dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep 

benar dalam situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini siswa perlu diberi banyak latihan soal. 

Dengan adanya latihan soal, siswa akan semakin memahami konsep (isi 

pembelajaran) secara lebih mendalam dan bermakna. 

Tabel 2.3 Tahapan Generative Learning Model 

Tahap Diskripsi 

Eksplorasi 

Pada tahap eksplorasi, guru membimbing siswa untuk melakukan 

eksplorasi terhadap pengetahuan. Ide, atau konsepsi awal yang 

diperoleh dari pembelajaran pada tingkat sebelumnya. 

Pemfokusan 

Tahap pemfokusan merupakan tahap pengenalan konsep dimana 

siswa melakukan pengujian hipotesis melalui kegiatan 

laboratorium atau kegiatan lainnya. Guru bertugas sebagai 

fasilitator yang menyediakan kebutuhan sumber, serta memberi 

bimbingan dan arahan. 

Tantangan 

Siswa berlatih untuk berani mengeluarkan ide, kritik, berdebat, 

menghargai adanya perbedaan pendapat. Guru berperan sebagai 

moderator dan fasilitator agar jalannya diskusi lebih terarah. 

Penerapan 

Konsep 

Pada tahap ini, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah 

dengan mengaplikasikan konsep barunya pada hal-hal praktis 

dalam kehidupan sehari-hari. 



43 

 
 

2.1.6 Strategi Pemodelan Matematika 

2.1.6.1 Pengertian Strategi Pemodelan Matematika 

 Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. 

Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman 

demokrasi Athena. Dalam Wikipedia, strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Dengan demikian, strategi adalah suatu pendekatan 

tentang suatu perencanaan dalam menentukan cara dan upaya untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 Pemodelan matematika adalah proses di mana situasi kehidupan nyata dan 

hubungan dalam situasi ini diekspresikan dengan menggunakan matematika 

(Haines & Crouch, 2007). Verschaffel, Greer, & Corte (2002) menyatakan bahwa 

pemodelan matematika adalah proses siklus di mana masalah kehidupan nyata 

diterjemahkan ke dalam bahasa matematika, diselesaikan dalam simbolik sistem, 

dan solusi diuji kembali dalam sistem kehidupan nyata. Menurut Ang (AME, 2009) 

pemodelan matematika dapat dianggap sebagai proses di mana ada urutan tugas 

yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan representasi matematika yang 

wajar dari masalah dunia nyata. Sangat sering, dalam praktiknya, proses ini lebih 

seperti siklus di mana model dibangun, divalidasi dan disempurnakan. Pemodelan 

matematika merupakan proses berpikir dan proses menggambarkan suatu hubungan 

matematika dengan masalah dunia nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah 
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dan lebih jelas dengan dituangkan dalam bentuk model atau gambar (Nursyarifah 

et al., 2016). 

 Jadi yang dimaksud strategi pemodelan matematika dalam penelitian ini 

yaitu suatu rencana atau cara untuk membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dengan mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk model 

matematika, kemudian mencari solusi dari model matematika tersebut dengan 

algoritma-algoritma dalam matematika dan mengintepretasikan solusi sesuai 

dengan permasalahan.  

2.1.6.2 Langkah Pemodelan Matematika 

 Blum & Leiß (2005), menggambarkan skema proses pemodelan 

matematika seperti pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Skema Proses Pemodelan Matematika Menurut Blum & Leiß 

Melihat skema proses pemodelan matematika Blum & Leiß diatas, langkah-langkah 

pemodelan matematika yaitu: (1) memahami masalah (understanding); (2) 

menyederhanakan atau menyusun struktur masalah (simplifying/structuring); (3) 

menyusun model matematika (mathematising); (4) menyelesaikan masalah secara 



45 

 
 

matematika (working mathematically); (5) menafsirkan solusi berdasarkan masalah 

(interpreting); (6) menvalidasi solusi dari masalah (validating)  

 Dalam proses penyusunan model matematika dari masalah yang sederhana 

langkah pertama adalah memahami informasi yang terkandung dalam masalah 

nyata. Dalam rangka pemecahanan masalah ada hal-hal yang sudah diketahui 

dengan jelas dan ada hal-hal yang diperlukan tetapi belum diketahui. Hal-hal yang 

belum diketahui atau hal-hal yang ditanyakan akan menjadi variabel dalam 

penyusunan model, sedangkan hal-hal yang diketahui dengan pasti akan menjadi 

konstanta. Langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antar variabel dan 

konstanta serta memilih simbol-simbol untuk setiap variabel. Selanjutnya 

menyusun formula hubungan antar variabel dan konstanta. Penulisan model 

matematika harus memperhatikan keakuratan simbol serta makna dibalik simbol, 

sehingga model matematika tersebut benar-benar merepresentasikan data-data yang 

ada. Kemudian setelah memperoleh model matematika dari masalah-masalah 

tersebut, selanjutnya mencoba untuk mencari solusi dari model-model tersebut 

dengan operasi dan algoritma-algoritma matematika. Setelah solusi model tersebut 

telah ditemukan kemudian solusi tersebut diinterpretasikan/ditafsirkan sesuai 

dengan konteks masalah yang sebenarnya. Setelah solusi sudah dirasa sesuai 

dengan konteks, kemudian solusi tersebut divalidasi kembali untuk mengetahui 

apakah solusi tersebut menjawab permasalahan atau tidak. 

 Menurut Kharisudin (2018), langkah-langkah pemodelan matematika dapat 

digambarkan seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 2.2 Strategi Pemodelan Matematika Menurut Kharisudin 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan pemodelan matematika adalah sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi semua besaran yang terlibat dalam masalah. Besaran yang 

teridentifikasi diberi lambang, ditentukan satuannya (dalam suatu sistem 

satuan), dan pilah-pilah mana variabel dan mana yang berupa konstanta. 

(2) Menentukan hukum yang mengendalikan masalah. Hukum-hukum tersebut 

membentuk model matematika yang menentukan hubungan setiap variabel dan 

konstanta. 

(3) Menentukan solusi model. 

(4) Menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah.  

2.1.7 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Kerja Peserta Didik diartikan sebagai lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD akan memuat paling tidak; 

judul, KD yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/ bahan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 

Masalah Nyata Model Matematika 

Solusi Masalah Solusi Model 

• Identifikasi besaran; 

• Pemberian lambang, satuan; 

• Pilih variabel dan konstanta; 

• Hukum yang mengendalikan. 

Penerjemahan 

Teori Matematika 

Interpretasi 
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dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan (Sugiarto, 2010:17). Menurut Trianto 

(2010: 111), LKPD merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang 

mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai indikator pencapaian hasil 

belajar. LKPD pada penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang 

digunakan untuk membantu siswa memahami konsep materi yang diajarkan oleh 

guru.  

 Prastowo (2013: 206) menjelaskan bahwa terdapat empat poin penting yang 

menjadi tujuan penyusunan lembar kerja siswa atau LKPD yaitu; (1) Menyajikan 

bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberi interaksi dengan materi 

yang diberikan, (2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang diberikan, (3) Melatih kemandirian belajar 

peserta didik, (4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik.  Manfaat penggunaan media LKPD dalam proses pembelajaran menurut 

Arsyad (2011: 25) antara lain yaitu :   

(1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin 

lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

(2) Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa, sehingga 

memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

(3) Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

(4) Siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa dan 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. 

 Penerapan generative learning model dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan media LKPD. Penggunaan LKPD tersebut bertujuan untuk membantu 
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siswa memahami konsep materi yang akan diajarkan. LKPD berisikan latihan-

latihan soal yang dapat membantu siswa memahami konsep materi statistika. LKPD 

tersebut disusun dengan mengimplementasikan strategi pemodelan matematika 

dalam pemecahan masalah dengan tujuan siswa mampu menyelesaikan soal 

pemecahan masalah dengan lebih mudah. 

2.1.8 Integrasi Pemecahan Masalah dengan Strategi Pemodelan Matematika 

pada Generative Learning Model 

 Pengintegrasian pemecahan masalah dengan strategi pemodelan 

matematika pada generative learning model bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. 4 Integrasi Pemecahan Masalah dengan Strategi Pemodelan Matematika 

pada Generative Learning Model 

Tahapan 

Pembelajaran 
Diskripsi 

Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Langkah 

Pemodelan 

Matematika 

Eksplorasi 

Pada tahap eksplorasi, 

guru membimbing 

siswa untuk 

melakukan eksplorasi 

terhadap pengetahuan. 

Ide, atau konsepsi 

awal yang diperoleh 

dari pembelajaran 

pada tingkat 

sebelumnya. 

  

Pemfokusan  

Tahap pemfokusan 

merupakan tahap 

pengenalan konsep 

dimana siswa 

melakukan pengujian 

hipotesis melalui 

kegiatan laboratorium 

atau kegiatan lainnya. 

Guru bertugas sebagai 

fasilitator yang 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

Melaksanakan 

perencanaan 

Menyelesaikan 

model. 
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menyediakan 

kebutuhan sumber, 

serta memberi 

bimbingan dan arahan. 

(carrying out the 

plan) 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah 

Tantangan 

Siswa berlatih untuk 

berani mengeluarkan 

ide, kritik, berdebat, 

menghargai adanya 

perbedaan pendapat. 

Guru berperan sebagai 

moderator dan 

fasilitator agar 

jalannya diskusi lebih 

terarah. 

  

Penerapan 

Pada tahap ini, siswa 

diajak untuk 

menyelesaikan 

masalah dengan 

mengaplikasikan 

konsep barunya pada 

hal-hal praktis dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah 

2.1.9 Ketuntasan Belajar 

 Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, ketuntasan belajar adalah 

tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks 

kurun waktu belajar. Ketuntasan belajar yang dimaksud disini adalah apabila 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan kriteria ketuntasan klasikal. 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan dengan memperhatikan aspek karakteristik peserta didik (intake), 
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karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan 

pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi. 

 Masrukan (2014) menyatakan bahwa di dalam menentukan KKM adalah 

dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, 

kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi 

warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

Masrukan (2014) juga menyatakan bahwa kriteria ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya 75% peserta didik yang mengikuti pembelajaran mencapai kriteria 

tertentu (KKM), dengan pembelajaran untuk kompetensi berikutnya dapat 

dilanjutkan. Penelitian ini menggunakan KKM untuk tes kemampuan pemecahan 

masalah yang dihitung dengan menggunakan rumus Batas Lulus Aktual. Menurut 

Matondang (2009), batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata aktual atau nilai 

rata-rata yang dapat dicapai oleh kelompok siswa. Rumus untuk menghitung batas 

lulus aktual menurut Matondang (2009), adalah sebagai berikut. 

Batas Lulus Aktual = �̅� + 0,25 𝑆𝐷 

Keterangan : 

�̅� : nilai rata-rata kelas 

𝑆𝐷 : simpangan baku atau standar deviasi 

Sedangkan untuk kriteria ketuntasan klasikal pada penelitian ini menggunakan 

proporsi 75%.  

2.2 Tinjauan Materi 

 Statistika merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mata pelajaran 

matematika kelas VIII dengan kompetensi dasar: 
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3.10. Mengidentifikasi data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan 

modus, dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, 

dan membuat prediksi. 

4.10. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi 

data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil 

simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 

Pada penelitian ini akan berfokus pada kompetensi menentukan rata-rata nilai data 

yang lain jika rata-rata nilai n data keseluruhan dan rata-rata nilai data seseorang 

karena berdasarkan hasil ujian nasional 2017/2018, persentase penguasaan materi 

siswa pada kompetensi ini masih rendah. 

 Selain itu, Pembelajaran materi statistika di kelas lebih ditekankan terhadap 

kemampuan pemahaman konsep permodelan matematika, bagaimana cara siswa 

mampu memodelkan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan materi statistika 

ke dalam bentuk matematika. Karena kendala utama siswa pada materi ini adalah 

kesulitan untuk merubah suatu permasalahan ke bentuk model matematika. Ketika 

siswa sudah bisa menguasai konsep statistika namun siswa tersebut kesulitan 

memodelkan permasalahan maka siswa tersebut juga akan mengalami kesulitan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian setelah siswa mampu memodelkan 

permasalahan ke dalam model matematika dengan baik, siswa akan mulai dituntun 

untuk dapat memehami langkah-langkah penyelesaian. 
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2.2.1 Uraian Materi Statistika 

2.2.2.1 Pengertian 

 Statistik adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, 

analisis, interpretasi, dan penyajian data. Data adalah suatu informasi yang 

diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data diataranya: 

(1) Data kuantitatif yaitu data berupa angka contoh: data-data nilai ujian  

(2) Data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata (bukan angka) contoh: data 

tentang hobi seseorang 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang sama yang menjadi objek/sasasan pengamatan. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat 

dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. 

2.2.2.2 Penyajian Data 

Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. 

(1) Tabel 

(2) Diagram Batang 

(3) Diagram Lingkaran 

(4) Diagram Gambar (Piktogram) 

(5) Diagram Garis 

2.2.2.3 Ukuran Pemusatan Data 

(1) Rata-rata (Mean) 

Rata-rata =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎
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Ditulis dalam bentuk rumus : 

Data tunggal : 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + … + 𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

dengan 𝑥𝑖 = data ke-𝑖 dan 𝑛 = banyak data 

Data Kelompok :  

�̅� =
𝑓1𝑥1 + 𝑓2𝑥2 + 𝑓3𝑥3 + … + 𝑓𝑛𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

dengan 𝑓𝑖 = banyaknya frekuensi ke i 

Rata-rata gabungan: 

�̅�𝑔𝑎𝑏 =
𝑛1 �̅�1 + 𝑛1 �̅�2 +  … + 𝑛𝑘�̅�𝑘

𝑛1 + 𝑛2 + … + 𝑛𝑘
=

∑ 𝑛𝑖�̅�𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

dengan �̅�𝑖 = rata-rata ke-𝑖 dan 𝑛𝑖 = banyak data ke-i   

(2) Modus (Mo) 

Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai 

frekuensi terbesar. 

(3) Median (Me) 

Median suatu kumpulan data adalah nilai yang membagi data menjadi 50% 

bagian bawah dan 50% bagian atas. Untuk menemukan median kumpulan data, 

sebelumnya data harus diurutkan dari data yang nilainya paling kecil ke data 

yang nilainya paling besar. Jika banyak data ganjil, maka median data adalah 

nilai di tengah daftar yang diurutkan. Jika banyak data genap, maka median 

data adalah rata-rata dari dua nilai yang paling dekat dengan tengah daftar yang 

diurutkan. 
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Rumus menentukan nilai tengah dari suatu data. 

Me = 𝑥
(

𝑛+1
2

)
  

(4) Kuartil 

Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi empat bagian. 

Rumus umum untuk menentukan nilai kuartil: 

𝑄𝑖 = 𝑥
(

𝑖(𝑛+1)
4

)
 

Dengan, 𝑄𝑖 = kuatil ke-𝑖, dan 𝑖 = 1,2,3.  

a) 𝑄1 = Kuartil Pertama (Kuartil Bawah) 

𝑄1 = 𝑥
(

𝑛+1
4

)
 

b) 𝑄2 = Kuartil Kedua (Median) 

𝑄2 = 𝑥
(

2(𝑛+1)
4

)
= 𝑥

(
(𝑛+1)

2
)
 

c) 𝑄3 = Kuartil Ketiga (Kuartil Atas) 

𝑄3 = 𝑥
(

3(𝑛+1)

4
)
   

Contoh : 

Tentukan nilai kuartil dari data berikut ini. 

4, 3, 6, 5, 3, 5, 7. 

Penyelesaian: 

3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 

 

  𝑄1     𝑄2    𝑄3 

𝑄1 = 𝑥
(

7+1

4
)

= 𝑥
(

8

4
)

= 𝑥2 = 3  
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𝑄2 = 𝑥
(

2(7+1)
4

)
= 𝑥

(
2(8)

4
)

= 𝑥4 = 5 

𝑄3 = 𝑥
(

3(7+1)

4
)

= 𝑥
(

3(8)

4
)

= 𝑥6 = 6  

2.2.2.4 Ukuran Penyebaran Data 

Jenis ukuran penyebaran data dibagi menjadi 3 yaitu: 

(1) Jangkauan (Range) 

Jangkauan adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. 

Jangkauan (range) = data terbesar – data terkecil = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛  

(2) Jangkauan Interkuartil (Hamparan) 

Jangkauan Kuartil (H) = Kuartil atas – Kuartil bawah = 𝑄3 − 𝑄1  

(3) Jangkauan Semi Kuartil/Simpangan Kuartil 

Jangkauan Semi Kuartil (SK) =  
1

2
 Jangkauan Interkuartil =

1

2
(𝑄3 − 𝑄1)  

Sumber: As’ari, Tohir, Valentino, Imron, & Taufiq (2017), Stephens, n.d. 

2.2.2 Penerapan Strategi Pemodelan Matematika pada Pemecahan Masalah 

Soal Statistika. 

 Pemodelan matematika adalah proses merubah permasalahan-permasalahan 

ke dalam bentuk model matematika yang akan dicari solusinya menggunakan 

algoritma-algoritma matematika untuk selanjutnya diinterpretasikan kembali sesuai 

dengan konteks permasalahan dunia nyata. Langkah-langkah yang ditempuh untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemodelan matematika adalah 

sebagai berikut. 
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(1) Mengidentifikasi semua besaran yang terlibat dalam masalah. Besaran yang 

teridentifikasi diberi lambang, ditentukan satuannya (dalam suatu sistem 

satuan), dan pilah-pilah mana variabel dan mana yang berupa konstanta. 

(2) Menentukan hukum yang mengendalikan masalah. Hukum-hukum tersebut 

membentuk model matematika yang menentukan hubungan setiap variabel dan 

konstanta. 

(3) Menentukan solusi model. 

(4) Menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah. 

Contoh penyelesaian masalah menggunakan pemodelan matematika dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. 5 Contoh Penerapan Pemecahan Masalah dengan Strategi Pemodelan 

Matematika. 

Soal Pembahasan 
Indikator 

KMP 

1. Rata-rata 

berat badan 

Ani, Budi 

dan Candra 

adalah 63 kg. 

jika berat 

badan Budi 

dan Candra 

adalah 61 kg 

dan 72 kg. 

Berapakah 

Berat badan 

Ani ? 

Diketahui: 

𝑎: berat badan Ani 

𝑏: berat badan Budi = 61 kg 

𝑐: berat badan Candra = 72 kg  

�̅�: rata-rata berat badan mereka = 63 kg  

Ditanya: 

𝑎 = berat badan Ani 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Penyelesaian: 

      �̅� =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

⇔ �̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

⇔ 63 =
𝑎 + 61 + 72

3
 

(Membangun model matematika) 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

⇔ 189 = 𝑎 + 133 

⇔ 189 − 133 = 𝑎 

⇔ 𝑎 = 56 

(Menyelesaikan model) 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out 

the plan) 
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Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal. 

Jadi berat badan Ani adalah 56 kg. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

Melihat 

kembali 

(looking back) 

2. Rata-rata 

nilai 

matematika 

dari 5 siswa 

adalah 7,2. 

Jika 

ditambah 

dengan nilai 

Rani dan 

Pupy maka 

rata-ratanya 

menjadi 7,5. 

Jika Pupy 

mendapatkan 

nilai 8, maka 

berapakah 

nilai Rani ... 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata nilai matematika 5 siswa = 7,2 

�̅�2: rata-rata nilai matematika 7 siswa = 7,5 

𝑟: nilai matematika Rani 

𝑝: nilai matematika Puppy = 8 

Ditanya: 

𝑥6 = nilai matematika Rani 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Penyelesaian: 

�̅�1 =
jumlah nilai 5 siswa

5
 

⇔ 5�̅�1 = jumlah nilai 5 siswa .......................... (1) 

 

�̅�2 =
jumlah nilai 7 siswa

7
 

⇔ 7�̅�2 = jumlah nilai 5 siswa + 𝑟 + 𝑝 ............ (2) 

Subtitusikan persamaan (1) pada (2), sehingga 

diperoleh persamaan (3): 

7�̅�2 = jumlah nilai 5 siswa + 𝑟 + 𝑝    
⇔ 7�̅�2 = 5�̅�1 + 𝑟 + 𝑝 

(Membangun model matematika) 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Subtitusikan nilai 𝑥7, �̅�1, dan �̅�2 pada persamaan (3), 

sehingga diperoleh: 

⇔ 7(7,5) = 5(7,2) + 𝑟 + 8  
⇔ 52,5 = 36 + 𝑟 + 8  
⇔ 52,5 = 44 + 𝑟  
⇔ 52,5 − 44 = 𝑟  
⇔ 𝑟 = 8,5 

(Menyelesaikan model) 

Melaksana-kan 

perencanaan 

(carrying out 

the plan) 

Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal. 

Jadi nilai matematika Rani adalah 8,5. 

(Interpretasi dan solusi model) 

Melihat 

kembali 

(looking back) 
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2.3 Penelitian yang Relevan 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti yang selanjtunya dijadikan sebagai referensi. 

2.3.1 Penelitian Terkait Generative Learning Model dan Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Wittrock (1974) tentang sebuah 

model generatif pada pembelajaran matematika. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Andriana, Ikhsan, Munzir, & Khairunnisak (2018), dapat dilihat bahwa 

instrumen generative learning model memenuhi kriteria validitas. Tes ketrampilan 

pemecahan masalah matematika siswa pada materi Polyhedron dalam kategori 

bagus. Hasil rata-rata validitas dan reliabilitas dikategorikan ke dalam kriteria 

tinggi, indeks kesulitan menjadi kriteria sedang dan diferensiasi ke dalam kriteria 

baik. Penelitian lain mengenai generative learning model juga pernah dilakukan 

oleh Alba, Chotim, & Junaedi (2014), Mawaddah & Anisah (2015) and Sholikati, 

Masrukan, & Mulyono (2019). Pada penelitian tersebut terlihat bahwa penerapan 

generative learning model efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah.  

2.3.2 Penelitian Terkait Pemodelan matematika dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

 Pemodelan merupakan bagian dari pemecahan masalah dan mempunyai 

banyak kesamaan unsur (Noble, 1982). Berdasarkan penelitian Santos et al. (2015), 

terlihat bahwa kemapuan pemodelan matematika dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Penggunaan pemodelan matematika juga lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan mengurangi kecemasan 
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matematika siswa kelas 9 dibandingkan dengan penggunaan praktik terbimbing. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eric (2009). Dalam penelitian 

tersebut, pemodelan matematika apabila diterapkan dengan tepat dalam kurikulum 

dapat memungkinkan siswa untuk mengalami pemecahan masalah yang lebih 

bermakna. 

2.3.3 Penelitian Terkait Hubungan Mathematics Self-efficacy dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan penelitian Fajariah, Dwidayati, & Cahyono (2017); Ulya & 

Hidayah (2016), terdapat hubungan antara self efficacy dengan kemampuan 

pemecahan masalah. Siswa dengan self-efficacy tinggi mampu mencapai semua 

aspek pemecahan masalah yaitu memahami masalah, menyusun rencana 

pemecahan masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan memeriksa 

kembali hasil pekerjaan, sedangkan siswa dengan self-efficacy sedang dan rendah 

belum mencapai secara maksimal keempat aspek dari kemampuan pemecahan 

masalah.   

2.4 Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran dikatakan berhasil dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Untuk 

menunjang keberhasilan pembelajaran matematika maka siswa harus memahami 

aspek-aspek yang terdapat dalam matematika seperti pemahaman konsep, 

penalaran, komunikasi matematis, pemecahan masalah, dan pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan utama yang 

dikembangkan di sekolah khususnya dalam pembelajarn matematika. Hal ini 

sejalan dengan NCTM (2000), yang menyatakan bahwa pemecahan masalah 
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merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut 

tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan 

masalah menjadi tujuan utama dari belajar matematika sesuai dengan yang 

tercantum di dalam Buku Guru Matematika SMP Edisi Revisi 2017 yaitu: (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 menghadapi masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

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

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

 Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia 

masih belum sejalan dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan Nasional, hasil analisis butir soal sekaligus daya serap ujian nasional 

tahun pelajaran 2017/2018 jenjang SMP pada ujian nasional matematika hasilnya 

masih belum optimal. SMP Negeri 41 Semarang mempunyai persentase 

penguasaan materi soal ujian nasional matematika hanya mencapai 43,34%. Hal ini 
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lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang diujikan. Sedangkan 

untuk materi statistika, persentase penguasaan materi di sekolah tersebut hanya 

32,72%. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 41 Semarang, kemampuan pemecahan masalah siswa 

di SMP Negeri 41 Semarang memang masih belum optimal dan perlu untuk 

ditingkatkan. Siswa masih kesulitan untuk mengidentifikasi soal, menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan, serta menentukan penyelesaian dari suatu soal. 

Siswa juga masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berbeda dengan apa yang dicontohkan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di Indonesia masih belum 

optimal dan perlu untuk ditingkatkan. 

 Menurut Yumiati (2011), rendahnya prestasi siswa matematika dapat 

disebabkan oleh banyak faktor, seperti guru dan proses pembelajaran matematika 

yang telah dirancang oleh guru. Instruksi matematika saat ini, terutama untuk 

sekolah menengah pertama, masih belum dapat memperluas kemampuan siswa 

untuk memecahkan masalah. Banyak siswa masih tidak dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar yang hanya mengubah konstanta dari pertanyaan 

sebelumnya. Siswa hanya dapat menjawab pertanyaan jika pertanyaannya sama 

dengan pertanyaan yang sudah diajarkan oleh guru. Hal ini membuat siswa merasa 

kesulitan dalam mempelajari matematika sehingga siswa merasa takut dan tidak 

senang terhadap mata pelajaran matematika. Akibatnya siswa merasa khawatir 

mengingat mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diujikan dalam ujian nasional. Siswa yang merasa tidak menyukai mata pelajaran 
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matematika mengindikasikan bahwa self-efficacy siswa tersebut masih tergolong 

rendah. 

 Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya 

dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan (Bandura, 1997). Berdasarkan Pajares & Miller (1994), 

mathematics self-efficacy merupakan faktor kuat yang dapat memprediksi 

kemampuan pemecahan masalah. Secara umum individu dengan tingkat 

mathematics self-efficacy yang tinggi senang untuk menunjukkan hasil terbaik, 

menggunakan strategi yang efektif dan berupaya keras untuk mencapai target. 

Rendahnya mathematics self-efficacy menyebabkan peserta didik cenderung 

menghindari tugas yang berkaitan dengan matematika karena tidak adanya 

kepercayaan bahwa dia mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Sesuai dengan 

penjelasan di atas, ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri adalah salah satu 

indikasi labilnya sikap yang harus diatasi. 

 Menyadari pentingnya keterampilan pemecahan masalah matematika, para 

guru juga dituntut untuk menyampaikan pembelajaran yang membuat siswa lebih 

aktif dan bebas untuk mengekspresikan ide dan alasan untuk masalah yang 

diberikan. Oleh karena itu, siswa akan lebih memahami pengetahuan yang 

membentuk diri mereka sendiri dan proses pembelajaran akan lebih optimal. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan model pembelajaran 

generatif atau Generative Learning Model. 

  Generative Learning Model merupakan model pembelajaran yang 

berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Menurut Wittrock (1974), Generative 
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Learning atau pembelajaran generatif adalah model pembelajaran di mana siswa 

tidak secara pasif menerima informasi, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran itu. Menurut Wena (2009) Model pembelajaran generatif atau dapat 

diartikan sebagai Generative  Learning model adalah suatu model pembelajaran 

yang berdasarkan sifat konstruktivisme, di mana siswa belajar  aktif berpartisipasi 

dalam  proses belajar dan dalam mengkontruksi makna dari informasi yang ada 

disekitarnya berdasarkan  pengetahuan  awal (prior knowledge) yang telah dimiliki 

sebelumnya dan menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari, akhirnya 

siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Generative Learning Model, 

pembelajaran berpusat pada siswa yang mencoba untuk membangun pemahaman 

konsep sendiri. Guru tidak secara aktif menyampaikan konsep kepada siswa, guru 

hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu siswa menemukan konsep 

sendiri. Pembelajaran seperti ini bisa menjadikan belajar lebih bermakna sehingga 

bisa masuk ke memori jangka panjang siswa karena siswa sendiri yang menemukan 

konsep materi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Khasanah & Dahlan (2001); Sulistiawati (2017) yang terbukti bahwa Generative 

Learning Model dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 Penerapan generative learning model dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan media Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Menurut Trianto (2010: 111), 

LKPD merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang mendasar 

untuk memaksimalkan pemahaman sesuai indikator pencapaian hasil belajar. 

LKPD juga bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. LKPD akan memuat paling tidak; judul, KD yang 
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akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, 

dan laporan yang harus dikerjakan (Sugiarto, 2010:17). Penggunaan LKPD 

bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep materi yang akan diajarkan. 

LKPD berisikan latihan-latihan soal yang dapat membantu siswa memahami 

konsep materi yang akan diajarkan. 

Selain itu, konsep matematika yang bersifat abstrak terkadang menjadi 

kendala siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Karena hal ini, 

siswa menganggap konsep matematika terlalu sulit untuk untuk dipahami. Padahal 

seharusnya dengan konsep matematika yang abstrak itulah, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk memahami konsep dan kemudian 

dapat menerapkannya dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Salah 

satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah adalah melalui pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika. 

Menurut Nursyarifah, Suryana, & Muiz (2016), Pemodelan matematika merupakan 

proses berpikir dan proses menggambarkan suatu hubungan matematika dengan 

masalah dunia nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah dan lebih jelas 

dengan dituangkan dalam bentuk model atau gambar. Berdasarkan penelitian 

(Santos et al., 2015), terlihat bahwa dengan menggunakan pemodelan matematika 

kemampuan pemecahan masalah siswa dapat meningkat. 

 Oleh karena itulah, kemampuan pemecahan masalah dengan strategi 

pemodelan matematika yang digolongkan berdasarkan tingkat mathematics self-

efficacy siswa pada generative learning model diharapkan dapat membantu guru 
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untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan dapat memberikan 

gambaran kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan mathematics self-

efficacy sehingga dapat memberikan solusi untuk kedepannya. Adapun kerangka 

berpikir dari penelitian ini dapat terangkum dalam gambar 2.3 berikut ini. 
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Gambar 2.3 Alur Kerangka Berpikir Penelitian 
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(1) Hasil penguasaan soal siswa SMP Negeri 41 Semarang pada ujian nasional 
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(2) Hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 41 Semarang, 
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menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, serta menentukan 

penyelesaian dari suatu soal. Siswa juga masih mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berbeda dengan apa yang dicontohkan. 
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2.5 Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2016:96), Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan landasan teori yang 

telah diuraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan 

matematika pada genarative learning model dapat mencapai ketuntasan 

belajar. 

(2) Terjadi peningkatan hasil tes antara sebelum dan setelah diberikan generative 

learning model dengan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah siswa. 

(3) Tingkat Mathematics Self-efficacy berpengaruh positif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods 

research atau penelitian metode campuran di mana merupakan kombinasi antara 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian 

kuantitatif yaitu uji ketuntasan belajar, uji peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah dan uji pengaruh antara mathematics self-efficacy terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa serta penelitian kualitatif yaitu deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah ditinjau dari mathematics self-efficacy siswa. Menurut 

Creswell (2009: 4) penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian 

yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi 

pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (mixing) kedua 

pendekatan tersebut dalam suatu penelitian. 

 Menurut Creswell (2009: 14-15), strategi-strategi dalam mixed methods 

yaitu strategi metode campuran sekuensial/bertahap (sequential mixed methods), 

strategi metode campuran konkuren/satu waktu (concurrent mixed methods), dan 

strategi metode campuran transformatif (transformative mixed methods). 

3.2 Desain Penelitian 
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 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential 

design tipe sequential explonatory design. Menurut Creswell (2009: 211), 

sequential design adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti 

mengelaborasikan dan mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan 

metode lain dalam hal ini yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bertahap 

(berurutan). Sequential design tipe sequential explonatory design bercirikan 

dengan pengumpulan dan analsis data kuantitatif pada tahap awal, dan kemudian 

diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna 

memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Alasan 

pemilihan pendekatan penelitian tersebut adalah bahwa kedua jenis penelitian 

tersebut saling memperkuat dan saling melengkapi sehingga akan dicapai hasil 

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

juga hasil penelitian yang mendalam dan faktual.  

 
 

 

Gambar 3.1 Sequential Design Tipe Sequential Explonatory Design 
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 Pada penelitian ini data kuantitatif dianalisis terlebih dulu, selanjutnya 

dilakukan analisis data kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

apakah kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan 

matematika pada generative learning model mencapai ketuntasan belajar serta 

mengalami peningkatan, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari mathematics self-

efficacy. 

 Desain penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pre-Experimental Design model One-Group Pretest-Posttest Design. Pada model 

desain penelitian ini, suatu kelompok diberi pre-test terlebih dahulu, kemudian 

kelompok tersebut diberi perlakuan. Setelah diberi perlakuan, kelompok tersebut 

diberi post-test untuk selanjutnya diobservasi hasilnya (Sugiyono, 2016: 110-111). 

Adapun desain penelitian model One-Group Pretest-Posttest Design pada 

penelitian ini ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.2 Desain Penelitian Kuantitatif Model One-Group  

Pretest-Posttest Design 

Keterangan: 

X = Penerapan stategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui  

 generative learning model. 

𝑶𝟏 = Pre-test kemampuan pemecahan masalah 

𝑶𝟐 = Post-test kemampuan pemecahan masalah 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

𝑶𝟏 X 𝑶𝟐 
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 Penelitian ini dilaksanakan pada 8 Mei – 22 Mei 2019 di SMP Negeri 41 

Semarang yang beralamatkan di Jalan Raya Manyaran – Gunungpati, RT.001, 

RW.001, Nongkosawit, Gunungpati, Kota Semarang. 

3.4  Populasi, Sampel, dan Subjek Penelitian 

3.4.1 Populasi 

 Populasi merupakan keseluruhan objek atau sebjek dalam penelitian. 

Menurut Sudjana (2005: 6), Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, 

hasil menghitung  ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajarai sifat-sifatnya. Sugiyono (2016: 117) menyatakan populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 41 Semarang tahun pelajaran 2018/2019. Pemilihan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 41 Semarang sebagai populasi dikarenakan telah memenuhi 

persyaratan sebagai populasi yang bersifat homogen. Hal ini dilakukan setelah 

memperhatikan ciri-ciri antara lain; usia siswa pada saat diterima di SMP relatif 

sama, siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa 

mendapatkan waktu pelajaran yang sama dan siswa yang menjadi obyek penelitian 

duduk pada tingkat kelas yang sama di mana pembagian kelas tidak berdasarkan 

ranking. 

3.4.2 Sampel 
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 Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi (Sudjana, 2005: 6). 

Menurut Sugiyono (2016: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterstik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling tipe multistage cluster sampling. Pada 

multistage cluster sampling (sampling klaster multitahap), peneliti memilih suatu 

sampel dalam dua tahap atau lebih karena peneliti tidak dapat mengidentifikasi 

populasinya dengan mudah atau populasinya sangat besar (Creswell, 2012: 145). 

Dengan teknik ini, peneliti akan memilih satu kelas dalam populasi secara acak 

yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. 

3.4.3 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian kualitatif yaitu siswa yang berada pada kelas yang 

terpilih menjadi kelas sampel.  Pengambilan subjek penelitian dalam penelitian 

kualitatif pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016: 300). Pemilih subjek dilakukan dengan mempertimbangkan 

mathematics self-efficacy siswa yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok kelas. Pertimbangan tertentu yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

memilih tiga subjek kelas atas, tiga subjek kelas tengah, dan tiga subjek kelas 

bawah. 

3.5 Variabel Penelitian 

 Kata variabel berasal dari bahasa Inggris variabel dengan arti ubahan atau 

faktor tak tetap. Menurut Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain 
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atau satu objek dengan objek lain (Hatch dan Farhady dalam Sugiyono, 2016). 

Menurut Sugiyono (2016: 61), Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah mathematics self-efficacy dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.6 Prosedure Penelitian 

 Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

(1) Menentukan populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

41 Semarang. 

(2) Menentukan sampel penelitian dengan teknik multistage cluster sampling 

serta menentukan kelas uji coba. 

(3) Menyusun instrumen penelitian meliputi silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran, 

soal tes lisan dan soal tes tertulis. 

(4) Melakukan uji coba soal pada kelas uji coba yang telah mendapatkan materi 

Statistika. 

(5) Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda soal. Jika soal tidak memenuhi kriteria maka tidak 

akan dipakai dalam tes kemampuan pemecahan masalah. 

(6) Menetapkan butir soal yang akan digunakan dalam tes pada kelas penelitian. 
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(7) Melaksanakan pengisian kuesioner untuk menggolongkan siswa sesuai 

dengan tingkat mathematics self-efficacy siswa. 

(8) Melaksanakan pre-test untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

awal siswa. 

(9) Melaksanakan pembelajaran pada kelas penelitian menggunakan penerapan 

strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui generatvie 

learning model. 

(10) Observasi terhadap keterlaksanaan model pembelajaran oleh pengamat pada 

setiap pertemuan. 

(11) Melaksanakan post-test kemampuan pemecahan masalah untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran. 

(12) Melaksanakan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara terhadap 

subjek penelitian yang telah dipilih berdasarkan penggolongan mathematics 

self-efficacy siswa. 

(13) Menganalisis data hasil observasi, tes lisan dan tes tertulis. 

Berdasarkan uraian langkah-langkah penelitian eksperimen di atas, skema prosedur 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.3 Skema Prosedur Penelitian 
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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. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data-data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui penggunaan teknik-teknik sebagai berikut. 

3.7.1 Observasi 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 238) Pengumpulan data melalui 

observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dilapangan. Pengamatan 

dilakukan dengan mencatat dan menganalisis hal-hal yang terjadi dilapangan untuk 

memperoleh data, baik mengenai aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan jika responden/sempel 

penelitian yang diamati tidak terlalu besar. Metode observasi pada penelitian ini, 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru pada saat dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan generative learning model. Pengambilan data 

dilakukan melalui lembar observasi aktivitas guru.  

3.7.2 Kuesioner (Angket) 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 237-238), Pengumpulan data 

melalui kuesioner dilakukan dengan memberikan instrumen berupa daftar 

pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi subjek dalam penelitian 

(responden). Pengumpulan data melalui kuesioner bertujuan untuk memperoleh 

data mengenai aspek afektif siswa, seperti respon pendapat, sikap, atau minat siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan, motivasi belajar, kemandirian belajar, 
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disposisi matematis, dan aspek afeksi lainnya. Pada penelitian ini, kuesioner 

digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat mathematics self-efficacy 

siswa.  

3.7.3 Tes 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 232), Pengumpulan data melalui tes 

dilakukan dengan memberikan instrumen tes yang terdiri dari seperangkat 

pertanyaan/soal untuk memperoleh data mengenai kemampuan siswa terutama 

pada aspek kognitif. Instrumen tes yang diberikan dapat berupa tes kemampuan, 

seperti TPA, tes IQ, tes hasil belajar, atau tes untuk mengukur kemampuan tertentu, 

seperti tes kemampuan pemahaman konsep matematis, tes kemampuan komunikasi 

matematis, dan tes kemampuan matematis lainnya. Bentuk tes yang digunakan bisa 

berupa tes dengan tipe subjektif atau tes dengan tipe objektif, seperti pilihan ganda, 

menjodohkan isian singkat, atau tes benar salah. Pengumpulan data melalui tes 

dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah perlakuan, bahkan dapat dilakukan saat 

stadi pendahuluan sebelum penelitian dimulai. 

 Pada penelitian ini, metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi statistika. Tes dilakukan 

sebelum dan setelah peserta didik memperoleh pembelajaran materi statistika 

dengan menggunakan generative learning model. Sebelum tes dilakukan, soal 

terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, serta daya pembeda pada tiap-tiap butir soal. 

Hasil tes tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah 
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siswa. Dengan demikian dapat diketahui kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada pembelajaran materi statistika dengan menggunakan generative learning 

model. 

3.7.4 Wawancara (Interview) 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 238), pengumpulan data melalui 

wawancara dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan 

secara langsung oleh peneliti kepada responden. Wawancara yang dilakukan dapat 

berupa wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Pelaksanaan 

wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman 

wawancara. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data terutama mengenai aspek 

afeksi siswa yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui hasil pengukuran melalui 

teknik tes ataupun teknik lainnya. Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk 

memperoleh data tentang mathematics self-efficacy siswa dengan memilih dua 

subjek kelas atas, dua subjek kelas tengah dan dua subjek kelas bawah. 

3.8 Instrumen Penelitian 

 Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Terdapat dua 

jenis instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu instrumen 

penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian kualitatif. 

3.8.1 Instrumen Penelitian Kuantitatif 

 Instrumen penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

instrumen tes kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal uraian. Tes ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Tes 

uraian ini juga berkaitan dengan materi saat pembelajaran. Tes diberikan kepada 
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siswa sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) siswa mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah melalui generative learning model. 

 Terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi sebelum membuat soal tes 

kemampuan pemecahan masalah, kemudian kisi-kisi soal tes dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan guru matematika di sekolah untuk mengetahui 

validitas teoritik dari instrumen yang akan dibuat. Penyusunan kisi-kisi tes 

disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran dalam RPP, dan 

kriteria kemampuan pemecahan masalah. Sebelum tes diujikan pada kelas 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba soal tes kepada kelas uji coba. Setelah 

soal diuji coba, kemudian ditentukan mana yang valid dan instrumen dapat 

diberikan kepada kelas penelitian. 

3.8.2 Instrumen Penelitian Kualitatif 

 Instrumen penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berupa instrumen tes kemampuan pemecahan masalah, kuesioner mathematics self- 

efficacy siswa dan pedoman wawancara. 

3.8.2.1 Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan untuk 

penelititan kualitatif sama dengan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah  

yang digunakan pada penelitian kuantitatif. 

3.8.2.2 Kuesioner Mathematics Self-efficacy Siswa 

 Penyusunan kuesioner mathematics self-efficacy dalam penelitian ini 

menggunakan skala self-efficacy yang dibuat berpedoman pada dimensi-dimensi 
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self-efficacy yang dikemukakan oleh Bandura (1997), dimensi-dimensi self-efficacy 

yaitu meliputi magnitude atau derajat kesulitan tugas, strengh atau kekuatan 

keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki, generality atau sejauh 

mana individu yakin akan kemampuannya dalam berbagai situasi tugas. Skala self-

efficacy yang digunakan merupakan modifikasi dari skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2016: 134-135), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Fenomena social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel menggunakan skala Likert. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 Penyusunan kuesioner mathematics self-efficacy siswa memerlukan kisi-

kisi dan pedoman penskoran. Kisi-kisi dan skala yang disusun dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing untuk kemudian divalidasi oleh ahli. Validasi kuesioner 

mathematics self-efficacy siswa diarahkan pada kesesuaian bahasa dan isi dari 

pernyataan. Instrumen dikatakan valid jika validator menyatakan bahwa kuesioner 

mathematics self-efficacy tersebut valid. 

3.8.2.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian setelah menyelesaikan soal tes kemampuan 

pemecahan masalah yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun 

didasarkan pada tujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah subjek 
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penelitian dalam menyelesaikan masalah. Wawancara bersifat tak terstruktur 

dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan subjek diajak 

mengemukakan pendapat atau ide-idenya tentang penyelesaian masalah yang 

dibuat. 

3.9 Analisis Instrumen 

 Sebelum instrumen digunakan perlu dilakukan analisis instrumen terlebih 

dahulu untuk memastikan kualitas instrumen tersebut sehingga instrumen dapat 

benar-benar dijadikan sebagai alat ukur yang valid. Instrumen dalam penelitian ini 

berupa instrumen tes yang meliputi soal tes kemampuan pemecahan masalah, serta 

untuk instrumen non tes berupa kuesioner mathematics self-efficacy siswa dan 

pedoman wawancara. Analisis instrumen yang akan digunakan untuk instrumen tes 

meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, sedangkan 

untuk instrumen non tes hanya dilakukan validitas isi dan konstruk. 

3.9.1 Analisis Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

3.9.1.1 Validitas 

 Sugiyono (2016:173), menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid 

jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 190), validitas suatu instrumen 

merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang harus 

diukur. Validitas instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang dianalisis 

dalam penelitian meliputi validitas isi dan validitas empiris. 

(1) Validitas Isi (Content Validity) 
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Validitas isi suatu instrumen penelitian adalah ketepatan instrumen tersebut 

ditinjau dari segi meteri yang akan diteliti. Validitas isi suatu instrumen tes 

berkenaan dengan kesesuaian butir soal dengan indikator kemampuan yang 

diukur, kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar materi 

yang akan diteliti, dan materi yang diteskan representatif dalam mewakili 

keseluruhan materi yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015:182), pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi yang telah diajarkan. Validitas isi instrumen tes kemampuan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan 

materi tes dengan silabus dan kisi-kisi dan mencermati kembali substansi dari 

konsep yang akan diukur. Validitas isi instrumen tes kemampuan pemecahan 

masalah dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan dijamin oleh 

penilaian ahli yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing.  

(2) Validitas Empiris 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 192), validitas empiris adalah 

validitas yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang bersifat empiric 

dan ditinjau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk menentukan tinggi 

rendahnya validitas instrumen penelitian dinyatakan dengan koefisien korelasi yang 

diperoleh melalui perhitungan. Tinggi rendahnya validitas suatu instrumen sangat 

bergantung pada koefisien korelasinya. Suatu instrumen mempunyai validitas yang 

tinggi jika koefisien korelasinya tinggi pula. 

 Lestari & Yudhanegara (2015) menyatakan bahwa untuk menghitung 

koefisien korelasi validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan cara 
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product moment yang dikembangkan oleh Karl Pearson. Koefisien korelasi product 

moment digunakan untuk data yang memiliki skala pengukuran minimal interval 

(data interval atau rasio). Koefisien korelasi product moment Pearson diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌 = koefisien korelasi antara skor butir soal (𝑋) dan total skor (𝑌) 

𝑁 = banyaknya subjek 

𝑋 = skor butir soal atau skor item pertanyaan/pernyataan 

𝑌 = total skor 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat validitas instrumen ditentukan 

berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari & Yudhanegara (2015: 193) 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat Tepat/Sangat Baik 

0,70 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,90 Tinggi Tepat/Baik 

0,40 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,70 Sedang Cukup Tepat/Cukup Baik 

0,20 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,40 Rendah Tidak Tepat/Buruk 

𝑟𝑋𝑌 < 0,20 Sangat Rendah Sangat Tidak Tepat/Sangat Buruk 

Hasil 𝒓𝑿𝒀 yang diperoleh dibandingkan dengan 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 product moment dengan taraf 

signifikan (𝑎) = 5%, Jika 𝒓𝑿𝒀 > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 maka instrumen tes tersebut dikatakan 

valid (Arikunto, 2013: 70-87). 
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3.9.1.2 Reliabilitas 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 206), reliabilitas suatu instrumen 

adalah keajegan atau kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subyek 

yang sama meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, maka akan 

menghasilkan hasil yang sama atau relatif sama (tidak berbeda secara signifikan). 

Arikunto (2015: 100) menyatakan bahwa reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan, suatu tes dapat dikatakan mempunyai kepercayaan yang tinggi jika 

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas tes berhubungan dengan hasil ketetapan tes. Suatu tes dikatakan reliabel 

apabila dapat memberikan hasil yang sama jika diujikan berulang-ulang kali pada 

subjek yang sama pada lain waktu, sedangkan jika hasilnya berubah-ubah, 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 206), rumus yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas instrumen tes adalah dengan rumus Kuder & Richardson 

ke-20 (KR-20) sebagai berikut. 

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) . (

𝑆𝑡
2 − ∑ 𝑝𝑖 . 𝑞𝑖

𝑆𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟 = koefisien reliabilitas 

𝑛 = banyak butir soal 

𝑝𝑖 = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir soal ke-𝑖 

𝑞𝑖 = proporsi banyaknya subjek yang menjawab salah pada butir soal ke-𝑖 

𝑆𝑡
2 = variansi skor total  
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Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟 dibandingkan dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Dengan menggunakan taraf signifikan (𝑎)  =  5%, jika 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item 

tes yang diujicobakan reliabel. 

3.9.1.3 Daya Pembeda 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 217), Daya pembeda dari satu butir 

soal menyatakan seberapa jauh kemampuan soal tersebut membedakan antara siswa 

yang dapat menjawab soal dengan tepat dan siswa yang tidak dapat menjawab soal 

tersebut dengan tepat (siswa yang menjawab kurang tepat atau tidak tepat). Daya 

pembeda dari butir soal adalah kemampuan butir soal tersebut membedakan siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Tinggi atau rendahnya tingkat daya pembedaa suatu butir 

soal dinyatakan dengan indeks daya pembeda (DP). 

 Lestari & Yudhanegara (2015: 217), menyatakan bahwa rumus yang 

digunakan untuk menentukan indeks daya pembeda instrumen tes adalah dengan 

rumus sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐷𝑃 = indeks daya pembeda butir soal 

�̅�𝐴 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas  

�̅�𝐵 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah 

𝑆𝑀𝐼 = Skor Minimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 
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Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan indeks daya pembeda disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Daya Pembeda 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Baik 

0,40 ≤ 𝐷𝑃 < 0,70 Baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 Cukup 

0,00 ≤ 𝐷𝑃 < 0,20 Buruk 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Buruk 

3.9.1.4 Indeks Kesukaran 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 223-224), indeks kesukaran adalah 

suatu bilangan yang menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. Indeks 

kesukaran sangat terkait dengan daya pembeda, jika soal terlalu sulit atau terlalu 

mudah, maka daya pembeda soal tersebut menjadi buruk karena siswa kelompok 

atas maupun siswa kelompok bawah akan dapat menjawab soal tersebut dengan 

tepat atau tidak dapat menjawab soal tersebut dengan tepat. Akibatnya, butir soal 

tersebut tidak akan mampu membedakan siswa berdasarkan kemampuannya. Suatu 

butir soal dikatakan baik jika soal tersebut memiliki indeks kesukaran yang baik 

yaitu soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.  

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 224), rumus yang digunakan untuk 

menentukan indeks kesukaran instrumen tes adalah sebagai berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Dengan, 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
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Keterangan: 

𝐼𝐾 = indeks kesukaran butir soal 

�̅� = rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼 = skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria indeks kesukaran suatu butir soal diinterpretasikan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Kesukaran 

𝐼𝐾 = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 ≤ 𝐼𝐾 < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ 𝐼𝐾 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝐼𝐾 < 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 

3.9.2 Analisis Instrumen Kuesioner Mathematics Self-efficacy 

3.9.2.1 Validitas 

 Sebagaimana yang sudah diuraiakan diatas bahwa validitas suatu instrumen 

merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang harus 

diukur. Validitas instrumen kuesioner mathematics self-efficacy yang dianalisis 

dalam penelitian meliputi validitas isi dan validitas empiris. 

(1) Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi instrumen non tes berkenaan dengan kesesuaian item pertanyaan 

atau pernyataan dengan indikator variabel yang diteliti. Sebelum digunakan 

untuk mengukur tingkat mathematics self-efficacy siswa, terlebih dahulu 

dilakukan validitas isi terhadap instrumen kuesioner mathematics self-efficacy 

oleh seorang yang ahli. Validitas isi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian 
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instrumen kuesioner dengan indikator mathematics self-efficacy dan 

kesesuaian ejaan serta struktur kalimat yang digunakan. Validitas isi instrumen 

kuesioner mathematics self-efficacy dalam penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti dengan dijamin oleh penilaian ahli yang dalam hal ini adalah dosen 

pembimbing.  

3.9.3 Analisis Pedoman Wawancara 

3.9.3.1 Validitas 

 Sebagai sebuah instrumen, pedoman wawancara juga perlu memenuhi 

syarat valid. Pedoman wawancara dikatakan valid jika memenuhi syarat validitas 

isi dan vaiditas konstruksi psikologis. Validasi pedoman wawancara dilakukan oleh 

pakar dalam hal ini adalah dosen pembimbing. 

3.10 Metode Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu analisis data 

kuantitatif dan analisis data kualitatif. 

3.10.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.10.1.1 Analisis Data Awal 

3.10.1.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel dalam penelitian yang 

akan dipilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, serta 

digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam mengolah data. 

Jika data yang diuji berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah 

statistik parametris. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang 

digunakan adalah statistik nonparametris. Uji normalitas data awal ini 
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menggunakan data nilai PAS. Untuk menguji kenormalan data awal dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai 

berikut ini. 

𝐻0 : nilai PAS kelas berdistribusi normal 

𝐻1 : nilai PAS kelas tidak berdistribusi normal 

Adapun langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov menurut Lestari & 

Yudhanegara (2015: 245) adalah sebagai berikut: 

(1) Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 

(2) Menentukan proporsi kumulatif (𝑃𝑘) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝑃𝑘 =
𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑘𝑒 − 𝑖(𝑓(𝑘−𝑖))

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖
 

(3) Menentukan skor baku (𝑍𝑖), menentukan luas kurva 𝑍𝑖(𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙). 

(4) Menentukan nilai |𝑃𝑘 − 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙|. 

(5) Menentukan harga 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑚𝑎𝑘𝑠 |𝑃𝑘 − 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙|. 

(6) Melihat tabel 𝐸 untuk menentukan harga 𝐷 observasi. Jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
1,36

√𝑁
, di 

mana 𝑁 adalah banyak peserta tes, maka 𝐻0 ditolak. 

 Proses pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan derajat kepercayaan 5%. Apabila 

nilai uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5%, maka 𝐻0 diterima. 

3.10.1.1.2 Uji Homogenitas 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015), Homogenitas data mempunyai 

makna bahwa data memiliki varians atau keberagaman nilai yang sama secara 
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statistik. Uji homogenitas merupakan salah satu uji prasyarat analisis data statistik 

perametrik pada teknik komparasional (membandingkan). Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui sampel penelitian yang akan dilakukan berasal dari 

kondisi awal yang sama atau tidak. Dengan kata lain, sampel tersebut memiliki 

varians yang sama atau tidak. Data nilai PAS dalam penelitian ini terdapat sembilan 

kelompok kelas. Untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data 

digunakan uji Bartlett. Berikut langkah-langkah uji Bartlett menurut Wardono 

(2017). 

(1) Hipotesis Pengujian. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 =  … = 𝜎𝑘
2 

𝐻1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

(2) Tentukan besarnya taraf signifikansi 𝛼. 

(3) Kriteria Pengujian. 

Tolak  𝐻0 jika 𝑋2 ≥ 𝑋2
(1−𝛼)(𝑘−1), selainnya 𝐻0 diterima. Dimana 𝑋2

(1−𝛼)(𝑘−1) 

diperoleh dari daftar distribusi chi-kuadrat dan k adalah banyaknya kelompok. 

(4) Statistik Hitung. 

𝑠2 =
∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖

2

∑(𝑛1 − 1)
 

𝐵 = (log 𝑠2) ∑(𝑛𝑖 − 1)  

𝑋2 = (ln 10){∑(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} , dengan ln 10 = 2,303 

(5) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. 
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 Adapun proses pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan bantuan 

program SPSS menggunakan uji Levene’s. Pada uji ini, 𝐻0 dikatakan diterima jika 

nilai signifikansinya lebih dari 5%. 

3.10.1.2 Analisi Data Akhir 

4.1.8.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data akhir pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang digunakan untuk menguji 

kenormalitasan adalah data nilai pre-test dan post-test kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Uji normalitas data akhir menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan hipotesis sebagai berikut ini. 

(1) Nilai Pre-Test 

𝐻0 : nilai pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi normal. 

𝐻1 : nilai pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak berdistribusi  

   normal. 

(2) Nilai Post-Test 

𝐻0 : nilai post-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi normal. 

𝐻1 : nilai post-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak berdistribusi  

   normal. 

Proses pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan derajat kepercayaan 5%. Apabila 

nilai uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5%, maka 𝐻0 diterima. 
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4.1.8.2.2 Uji Hipotesis 1 

 Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model dapat mencapai ketuntasan belajar atau tidak, yaitu tuntas KKM dan tuntas 

klasikal. 

1. Ketuntasan KKM 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal 

setelah diberikan penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah melalui generative learning model. Untuk mengetahui apakah rata-rata 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 65, yaitu menggunakan uji rata-rata satu pihak yaitu pihak kiri. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis ketuntasan KKM adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan hipotesis 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 65 (rata-rata nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa  

   lebih dari atau sama dengan 65) 

𝐻1 : 𝜇 < 65 (rata-rata nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa  

   kurang dari 65)  

(2) Menentukan Taraf Signifikansi (𝛼) 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 𝛼 = 5%.  

(3) Menentukan kriteria pengujian 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji rata-rata pihak kiri adalah tolak 𝐻0 jika 

𝑡 ≤ −𝑡1−𝛼 dengan 𝑡1−𝛼 didapat dari daftar distribusi student 𝑡 menggunakan 
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peluang (1 − 𝛼) dan 𝑑𝑘 = (𝑛 − 1). Dan untuk 𝑡 > −𝑡1−𝛼, 𝐻0 diterima 

(Sudjana, 2005: 232).  

(4) Statistik Uji 

Menurut Sudjana (2005: 227), statistik yang digunakan untuk uji rata-rata 

pihak kiri adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠

√𝑛

 

Keterangan: 

𝑡 = distribusi student (uji 𝑡) 

�̅� = rata-rata kelas 

𝜇0 = kriteria ketuntasan minimal 

𝑛 = banyaknya anggota dalam kelas 

𝑠 = simpangan baku 

2. Ketuntasan Klasikal 

 Untuk menguji ketuntasan klasikal pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji proporsi pihak kiri. Uji proporsi pihak kiri digunakan untuk 

mengetahui apakah persentase ketuntasan belajar pada kelas memenuhi ketuntasan 

klasikal atau tidak. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.  

(1) Menentukan hipotesis 

𝐻0 : 𝜋 ≥ 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah lebih dari atau sama dengan 75%) 
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𝐻0 : 𝜋 < 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah kurang dari 75%) 

(2) Menentukan taraf signifikansi (𝛼) 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. 

(3) Menentuka kriteria pengujian 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji proporsi pihak kiri adalah tolak 𝐻0 jika 

𝑧 ≤ −𝑧0,5−𝛼 di mana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan peluang 

(0,5 − 𝛼). Dalam hal lainnya 𝐻0 diterima (Sudjana, 2005: 235).  

(4) Statistik Uji 

Menurut Sudjana (2005: 233), statistik yang digunakan untuk uji proporsi 

pihak kiri adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan: 

𝑧 = hasil perhitungan 

𝑥

𝑛
 = proporsi sampel 

𝜋0 = proporsi yang ditetapkan 

𝑛 = banyak anggota dalam kelas 

4.1.8.2.3 Uji Hipotesis 2  

 Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa mengalami peningkatan setelah dilakukan penerapan strategi 

pemodelan matematika pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative 



95 

 
 

learning model. Data yang digunakan adalah nilai pre-test dan post-test 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 2 dalam penelitian 

ini menggunakan uji beda rata-rata observasi berpasangan dan uji normalitas gain. 

1. Uji Beda Rata-rata Observasi Berpasangan 

 Karena data yang digunakan saling berhubungan yaitu nilai pre-test dan 

post-test kemampuan pemecahan masalah siswa, maka uji yang digunakan adalah 

uji beda rata-rata observasi berpasangan. Langkah-langkah uji beda rata-rata 

observasi berpasangan menurut Wardono (2017: 21) adalah sebagai berikut. 

(1) Hipotesis pengujian 

𝐻0 : 𝜇𝐵 = 0 (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post- 

   test kemampuan pemecahan masalah siswa.) 

𝐻1 : 𝜇𝐵 ≠ 0 (Terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test  

   kemampuan pemecahan masalah siswa) 

(2) Tentukan besarnya taraf signifikansi 𝛼. 

(3) Kriteria pengujian 

Terima 𝐻0 jika −𝑡
(1−

1

2
𝛼)

< 𝑡 < 𝑡
(1−

1

2
𝛼)

, selainnya tolak 𝐻0. Dengan 𝑡
(1−

1

2
𝛼)

 

diperoleh dari daftar distribusi 𝑡 dengan peluang 1 −
1

2
𝛼 dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1.  

(4) Statistik hitung berdasarkan data penelitian (sampel). 

𝑡 =
�̅�

𝑆𝐵

√𝑛

 

Dengan �̅� adalah rata-rata dari 𝐵1 = 𝑥1 − 𝑦1, 𝐵2 = 𝑥2 − 𝑦2, ..., 𝐵𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 

dan simpangan baku 𝑆𝐵. 

(5)  Menarik kesimpulan berdasarkan hasil (3) dan (4). 



96 

 
 

2. Uji Normalitas Gain 

 Uji normalitas gain dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya peningkatan hasil pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah mendapatkan penerapan strategi pemodelan matematika pada 

pemecahan masalah melalui generative learning model. Rumus uji N gain yang 

dikemukakan oleh Hake (2005) adalah sebagai berikut. 

〈𝑔〉 =
〈𝑆𝑓〉 − 〈𝑆𝑖〉

100 − 〈𝑆𝑖〉
 

Keterangan: 

〈𝑔〉 : besar faktor gain 

〈𝑆𝑖〉 : rata-rata nilai pre-test 

〈𝑆𝑓〉 : rata-rata nilai post-test 

Kategori besarnya faktor gain menurut Hake (2005) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.4 Kategori Faktor Gain 

Faktor Gain Kategori 

〈𝑔〉 ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > 〈𝑔〉 ≥ 0,3 Sedang 

0,3 > 〈𝑔〉 Rendah 

3.10.1.2.4 Uji Hipotesis 3 

 Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Data yang digunakan pada uji ini adalah hasil skor mathematics self-efficacy dan 

hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 3 

dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana. 
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1. Bentuk Persamaan Regresi Linear Sederhana 

 Nilai taksiran regresi linear 𝑌 berdasarkan 𝑋 secara umum dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

�̂� = 𝑎 + 𝑏. 𝑋 

Keterangan: 

𝑋 : subjek dalam variabel bebas yang memiliki nilai tertentu 

�̂� : subjek dalam variabel terikat yang diprediksikan 

𝑎 : nilai �̂� jika 𝑋 = 0 (harga konstan) 

𝑏 : angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan                              

maupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel 

independen. Bila (+) maka arah garis naik dan jika (−) maka arah garis turun. 

(Sugiyono, 2014:262) 

Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, koefisien 𝑎 dan 𝑏 dapat dihitung 

dapat menggunakan rumus berikut ini (Sugiyono, 2014:262). 

𝑎 =
(∑ 𝑌𝑖)(∑ 𝑋𝑖

2) − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

2  

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

2  

2. Uji Keberartian dan Uji Kelinieran Regresi 

 Uji kelinieran regresi digunakan untuk mengetahui apakah 𝑋 dan 𝑌 

membentuk garis linear atau tidak. Jika tidak membentuk linear maka analisis 

regresi tidak dapat digunakan (Sugiyono, 2014: 265-266). Rumus-rumus yang 

digunakan dalam uji linearitas adalah sebagai berikut. 
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𝐽𝐾(𝑇) = ∑ 𝑌𝑖
2 

𝐽𝐾(𝑎) =
(∑ 𝑌𝑖)2

𝑛
 

𝐽𝐾(𝑏|𝑎) = 𝑏 {∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (
(∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

𝑛
)} 

𝐽𝐾(𝑆) = 𝐽𝐾(𝑇) − 𝐽𝐾(𝑎) − 𝐽𝐾(𝑏|𝑎) 

𝐽𝐾(𝑇𝐶) = ∑  

𝑋𝑖

{∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑋𝑖)

2

𝑛𝑖
} 

𝐽𝐾(𝐺) = 𝐽𝐾(𝑆) − 𝐽𝐾(𝑇𝐶) 

Keterangan: 

𝐽𝐾(𝑇) : jumlah kuadrat total 

𝐽𝐾(𝑎) : jumlah kuadrat koefisien 𝑎 

𝐽𝐾(𝑏|𝑎) : jumlah kuadrat regresi (𝑏|𝑎) 

𝐽𝐾(𝑆) : jumlah kuadrat sisa 

𝐽𝐾(𝑇𝐶) : jumlah kuadrat tuna cocok 

𝐽𝐾(𝐺) : jumlah kuadrat galat 

Daftar analisis variansi regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.5 Daftar Analisis Varians Regresi Linear Sederhana 

Sumber Varians 𝒅𝒌 𝑱𝑲 𝑲𝑻 𝑭 

Total 𝑛 ∑ 𝑌𝑖
2 ∑ 𝑌𝑖

2  

Koefisien (𝒂) 1 𝐽𝐾(𝑎) 𝐽𝐾(𝑎)  

Regresi (𝒃|𝒂) 1 𝐽𝐾(𝑏|𝑎) 𝑆𝑟𝑒𝑔
2 = 𝐽𝐾(𝑏|𝑎) 

𝑆𝑟𝑒𝑔
2

𝑆𝑠𝑖𝑠
2  

Sisa 𝑛 − 2 𝐽𝐾(𝑆) 𝑆𝑠𝑖𝑠
2 =

𝐽𝐾(𝑆)

𝑛 − 2
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Tuna Cocok 𝑘 − 2 𝐽𝐾(𝑇𝐶) 𝑆𝑇𝐶
2 =

𝐽𝐾(𝑇𝐶)

𝑘 − 2
 

𝑆𝑇𝐶
2

𝑆𝐺
2  

Galat 𝑛 − 𝑘 𝐽𝐾(𝐺) 𝑆𝐺
2 =

𝐽𝐾(𝐺)

𝑛 − 𝑘
  

Hipotesis yang digunakan untuk uji keberartian adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝛽 = 0 (koefisien arah regresi tidak berarti) 

𝐻1 : 𝛽 ≠ 0 (koefisien arah regresi berarti) 

Untuk menguji 𝐻0 dipakai statistik 𝐹 =
𝑆𝑟𝑒𝑔

2

𝑆𝑠𝑖𝑠
2  (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan 𝑑𝑘 pembilang = 1 dan 𝑑𝑘 penyebut = 𝑛 − 2. Kriteria pengujiannya adalah tolak 

𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹(1−𝛼)(𝑘−2 ,𝑛−𝑘) (sugiyono, 2014:274) 

3. Uji Hipotesis Hubungan Antar Dua Variabel 

 Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 𝐻0 : Tidak terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy 

 dengan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

𝐻1 : Terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy dengan 

 hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan rumus korelasi sebagai berikut. 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

√(𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)2)(𝑛 ∑ 𝑌𝑖

2 − (∑ 𝑌𝑖)2)

 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Selanjutnya, untuk 

mengetahui berapa besar mathematics self-efficacy mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah siswa dicari menggunakan koefisien determinasi yaitu 𝑟2 

(Sugiyono, 2014; 274-275). 
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Dalam Penelitian ini untuk menguji hipotesis 3 menggunakan uji regresi dengan 

memanfaatkan fitur Data Analysis Tools pada Microsoft Excel. 

3.10.2 Analisis Data Kualitatif 

3.10.2.1 Analisis Kuesioner Mathematics Self-efficacy 

 Penentuan subjek penelitian berdasarkan mathematics self-efficacy siswa 

digunakan untuk mengklasifikasikan mathematics self-efficacy siswa menjadi tiga 

klasifikasi yaitu siswa dengan mathematics self-efficacy kategori rendah, sedang, 

atau tinggi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Cara penilaian skala self-efficacy siswa 

menggunakan skala Likert sebagaimana terlihat pada Tabel Skala Likert sebagai 

berikut. 

Tabel 3.6 Skala Likert 

Kategori 
Makna Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

Dari jumlah skor yang diperoleh dalam pengisian skala self-efficacy, selanjutnya 

dilakukan interpretasi hasil pengukuran skala self-efficacy siswa berdasarkan 

kategorisasi skala psikologi. Menurut Azwar (2009: 109), kategori interpretasi skor 

pada skala psikologi dapat menggunakan model distribusi normal. Kategorisasi ini 

berdasarkan skor maksimum, skor minimum, rentang skor, luas jarak sebaran, 

standar deviasi (𝜎), dan mean teoritisnya (𝜇). Interpretasi skor dengan tiga kategori 

berikut. 
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Tabel 3.7 Interpretasi Skor Mathematics Self-efficacy 

Interpretasi Skor Kategori 

𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) Rendah 

(𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 + 1,0𝜎) Sedang 

(𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 Tinggi 

Keterangan: 

𝑋 = skor mathematics self-efficacy siswa 

𝜇 = mean 

𝜎 = standar deviasi 

3.10.2.2 Analisis Hasil Wawancara 

 Analisis data hasil wawancara dilakukan secara mendalam untuk 

mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 

diklasifikasikan berdasarkan self efficacy siswa. Analisis data hasil wawancara 

dalam penelitian kualitatif menggunakan langkah-langkah yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 337). 

(1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan kegiatan memilih hal-hal penting yang sesuai dengan 

fokus penelitian yang hendak dituju yaitu menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah siswa dari setiap subjek wawancara. Reduksi data yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan merangkum, 

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

membuang yang tidak perlu terhadap data yang telah diperoleh, sehingga 

peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini data 
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yang direduksi adalah hasil wawancara kemampuan pemecahan masalah  

siswa.  

(2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam menganalisis data kualitatif, penyajian data biasanya dalam bentuk 

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

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

akan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data akan mempermudah 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan 

hasil perolehan skor analisis ke dalam tabel dan deskripsi agar mempermudah 

pembaca dalam memahami hubungan dan perbedaan dari kemampuan 

pemecahan masalah siswa.   

(3) Conclusion Drawing/Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan 

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

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas kemudian diteliti agar 

menjadi jelas. Kesimpulan diperoleh dengan cara membandingkan hasil 

pekerjaan siswa dengan hasil wawancara. Hasil yang diperoleh kemudian 

disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat data-data temuan 

yang diperoleh selama proses penelitian. 
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3.11 Keabsahan Data 

 Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data yang 

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

setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) 

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

luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralanya dari 

temuan dan keputusan-keputusanya. Keabsahan data sangat perlu dilakukan agar 

data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi 

kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas 

terhadap hasil akhir suatu penelitian. 

3.11.1 Uji Kreadibilitas 

 Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono 

(2015: 372) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu. Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2015: 373) triangulasi teknik berarti 

mengecek keabsahan data dari teknik pengumpulan yang berbeda-beda dengan 

sumber yang sama. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil tes kemampuan kemampuan pemecahan masalah 

dengan data hasil dokumentasi, kuesioner, observasi, dan wawancara.  
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3.11.2 Uji Transferability 

 Uji transferability terhadap data analisis kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning model 

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

dipercaya dalam membuat laporan penelitiannya.  

3.11.3 Uji Dependability 

 Uji dependability terhadap data analisis kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning model 

dilakukan terhadap seluruh proses penelitian oleh dosen pembimbing penelitian. 

Peneliti juga memeriksa kembali proses penelitian secara keseluruhan agar data 

yang diperoleh pada saat proses penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilaporkan. 

3.11.4 Uji Confirmability  

 Uji confirmability merupakan pengujian hasil analisis kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative 

learning model yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini untuk memenuhi 

kriteria kepastian maka peneliti berusaha agar data yang diuraikan dalam hasil 

penelitian ini benar-benar data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ketuntasan belajar siswa, 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dan pengaruh tingkat 

mathematics self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan penerapan strategi pemodelan matematika 

dalam pemecahan masalah pada generative learning model. Selain itu, analisis 

tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa juga dilakukan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui diskripsi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang ditinjau dari tingkat mathematics self-efficacy masing-

masing siswa. 

 Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui pre-test dan post-test 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan pengisian kuesioner mathematics 

self-efficacy siswa. Pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa 

berbentuk soal uraian mengenai materi statistika yang disusun berdasarkan 

indikator kemampuan pemecahan masalah. Hasil pre-test dan post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa digunakan untuk menyelidiki ketuntasan belajar siswa 

dan untuk mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, 

sedangkan untuk menyelidiki pengaruh antara tingkat mathematics self-efficacy 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan data dari hasil 

pengisian kuesioner mathematics self-efficacy dan hasil post-test kemampuan 

pemecahan masalah. Selain itu, hasil pengisian kuesioner mathematics self-efficacy 
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digunakan untuk mengelompokan siswa ke dalam 3 kelompok tingkat mathematics 

self-efficacy (tinggi, sedang, rendah) sehingga dapat dipilih subjek penelitian yang 

mewakili untuk masing-masing kelompok. Adapun data kualitatif diperoleh dari 

hasil pekerjaan siswa, lembar observasi guru, wawancara, serta dokumentasi 

kegiatan pembelajaran. 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan yang 

dirumuskan pada bab 1 dan didukung teori-teori yang terdapat pada bab 2. 

Penelitian ini berfokus pada kemampuan pemecahan masalah dan mathematics self-

seft siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 - 22 Mei 2019 di SMP Negeri 

41 Semarang. Satu kelas dipilih sebagai kelas eksperimen yang kemudian diberikan 

pembelajaran dengan penerapan strategi pemodelan matematika dalam pemecahan 

masalah pada generative learning model selama 3 pertemuan. 

 Prosedur yang digunakan pada penelitian ini meliputi pelaksanaan uji coba 

tes kemampuan pemecahan masalah, pelaksanaan pre-test, pelaksanaan 

pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah 

melalui generative learning model, pelaksanaan post-test, pengisian kuesioner 

mathematics self-efficacy, penentuan subjek penelitian, pelaksanaan wawancara 

dan analisis kemampuan pemecahan masalah. 

4.1.1 Pelaksanaan Uji Coba Soal Tes 

 Uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah siswa telah dilaksanakan 

pada tanggal 2 Mei 2019 di SMP Negeri 21 Semarang. Soal pre-test diujicobakan 

di kelas VIII F dengan jumlah siswa 32 orang, sedangkan soal post-test 
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diujicobakan di kelas VIII G dengan banyak siswa 32 orang. Soal yang 

diujicobakan berbentuk soal uraian sebanyak 6 soal yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran dan indikator kemampuan pemecahan masalah. Waktu untuk 

mengerjakan soal uji coba tersebut adalah 90 menit. 

 Setelah diujicobakan, kemudian soal tersebut dianalisis validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan indeks kesukarannya. Adapun rekap hasil analisis 

soal uji coba pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Soal Uji Coba Pre-Test Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Cukup Sedang Dipakai 

2 Valid Cukup Sedang Dipakai 

3 Valid Cukup Mudah Tidak Dipakai 

4 Valid Baik Sedang Dipakai 

5 Valid Baik Sedang Tidak Dipakai 

6 Valid Cukup Sedang Dipakai 

Tabel 4.2  Rekapitulasi Hasil Analisis Soal Uji Coba Post-Test Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Baik Sedang Dipakai 

2 Valid Cukup Mudah Dipakai 

3 Valid Buruk Mudah Tidak Dipakai 

4 Valid Baik Sedang Dipakai 

5 Valid Buruk Mudah Tidak Dipakai 

6 Valid Cukup Sedang Dipakai 

Dari hasil analisis soal uji coba pre-test dan post-test kemampuan pemecahan 

masalah, terdapat masing-masing 2 soal yang tidak dipakai karena hasil analisis 

daya pembeda yang buruk yaitu soal nomor 3 dan 5. Untuk soal nomor 3 sudah 

terwakili oleh soal nomor 4 tentang indikator pembelajaran menyelesaikan masalah 
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yang berkaitan dengan nilai median dan modus dari suatu data, sedangkan soal 

nomor 5 sudah terwakili oleh soal nomor 6 tentang indikator pembelajaran 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jangkauan. 

4.1.2 Pelaksanaan Pre-Test Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa telah dilaksanakan pada 

tanggal 8 Mei 2019 di kelas VIII F SMP Negeri 41 Semarang yang terdiri dari 32 

siswa. Durasi waktu untuk mengerjakan soal pre-test kemampuan pemecahan 

masalah adalah 60 menit. Soal yang digunakan untuk pre-test berbentuk soal uraian 

sebanyak 4 butir soal yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator 

kemampuan pemecahan masalah yang sebelumnya sudah diujicobakan di kelas lain 

terlebih dahulu. 

 Berdasarkan hasil analisis, nilai rata-rata hasil pre-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah 51,73 dengan simpangan baku 8,69. Banyak 

siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan KKM adalah 29 siswa. Berdasarkan 

nilai pre-test, kemampuan pemecahan masalah siswa dikelompokan menurut 

kriteria yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Kriteria Pengelompokan Hasil Pre-Test Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa 

Kelompok Interval 

𝑋 < 43,05 Rendah 

43,05 ≤ 𝑋 < 60,42 Sedang 

60,42 ≤ 𝑋 Tinggi 

Keterangan: 

𝑋 : Nilai pre-test Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 
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 Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan kemampuan 

pemecahan masalah rendah adalah siswa yang memperoleh nilai pre-test kurang 

dari 43,05. Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan kemampuan 

pemecahan masalah sedang adalah siswa yang memperoleh nilai pre-test lebih dari 

atau sama dengan 43,05 dan kurang dari 60,42. Siswa yang dikategorikan masuk 

dalam kelompok dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi adalah siswa yang 

memiliki nilai pre-test lebih dari atau sama dengan 60,42. 

 Berdasarkan nilai pre-test diperoleh sebanyak 8 siswa dengan kemampuan 

pemecahan masalah rendah, 21 siswa dengan kemampuan pemecahan masalah 

sedang, dan 3 siswa dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi. Berikut ini 

disajikan persentase tiap kelompok kemampuan pemecahan masalah. 

Tabel 4.4 Persentase Tiap Kelompok Hasil Pre-Test Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa 

Tingkat Banyak Siswa Persentase ( % ) 

Rendah 8 25,000% 

Sedang 21 65,625% 

Tinggi 3 9,375% 

Jumlah 32 100% 

4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

 Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen adalah pembelajaran 

dengan strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui 

generative learning model. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini adalah 

materi statistika (mean, modus, median, dan jangkauan). Kegiatan pembelajaran 

dalam kelas eksperimen terdiri dari 3 pertemuan dengan rincian jadwal seperti pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5 Jadwal Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke- Tanggal Sub Materi 

1 

2 

3 

14 Mei 2019 

15 Mei 2019 

21 Mei 2019 

Rata-rata (Mean) 

Median dan Modus 

Jangkauan dan Kuartil 

 Pembelajaran dengan strategi pemodelan pada pemecahan masalah melalui 

generative learning model yang diajarkan pada kelas eksperimen mempunyai 

tahap-tahap, yaitu; (1) eksplorasi pengetahuan, (2) pemfokusan atau pengenalan 

konsep, (3) tantangan, (4) penerapan konsep. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara garis besar adalah penyampaian tujuan 

pembelajaran, pemberian motivasi, penyampaian manfaat pembelajaran, apersepsi, 

mengerjakan LKS secara kelompok, dan mengerjakan Kuis atau Tugas. 

 Tahap pertama yaitu tahap eksplorasi yang disebut juga tahap pendahuluan. 

Pada tahap eksplorasi guru membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi 

terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal yang diperoleh dari pengalaman 

sehari-harinya atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. 

Untuk mendorong siswa agar mampu melakukan eksplorasi, guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan dari materi sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat 

(apersepsi). Guru juga memberikan contoh permasalahan konstektual terkait materi 

yang akan diajarkan untuk memberikan gambaran awal siswa tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 Tahap kedua yaitu tahap pemfokusan atau pengenalan konsep atau 

intervensi. Pada tahap pemfokusan, siswa yang sudah diberi gambaran awal tentang 

materi mulai dibimbing memahami konsep materi melalui bantuan LKS yang telah 

disusun dengan strategi pemodelan matematika didalamnya. Siswa secara 
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kelompok berdiskusi untuk menemukan konsep materi dan mulai mencoba 

menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan materi. 

 Tahapan ketiga yaitu tahap tantangan. Setelah siswa memahami konsep 

dengan bantuan LKS yang dikerjakan dengan berdiskusi kelompok, siswa diminta 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Setelah salah seorang 

siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, siswa yang lain diminta 

memberikan komentar atau pendapat lain sehingga terjadi proses tukar pikiran 

melalui diskusi kelas. 

 Tahap keempat adalah tahap penerapan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk 

dapat memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep yang sudah 

dipelajari dengan mengerjakan soal Kuis. Siswa juga diminta mengerjakan soal-

soal latihan di buku siswa agar siswa semakin memahami konsep (isi pembelajaran) 

secara lebih mendalam dan bermakna. 

 Pada setiap pertemuan, observer telah mengamati pelaksanaan 

pembelajaran dengan strategi pemodelan matematika pada kemampuan pemecahan 

masalah melalui generative learning model. Observer juga melakukan penilaian 

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung pada lembar observasi yang 

telah disediakan. Berikut ini disajikan data hasil pengamatan aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan penerapan strategi pemodelan matematika dalam pemecahan 

masalah pada generative learning model.  

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Generative Learning Model 

Pertemuan Tanggal 
Sub 

Kegiatan 

Penilaian 

(%) 

Total 

Penilaian 

(%) 

Kriteria 

1 14 Mei 2019 Pendahuluan 84,62 84,00 
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Inti 86,15  Sangat 

Baik Penutup 80,00 

2 15 Mei 2019 

Pendahuluan 90,77 
89,14 

 

Sangat 

Baik 
Inti 89,23 

Penutup 86,67 

2 21 Mei 2019 

Pendahuluan 92,31 
92,57 

 

Sangat 

Baik 
Inti 93,85 

Penutup 91,11 

Rata-rata 88,57 
Sangat 

Baik 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan generative 

learning model secara keseluruhan sudah sangat baik terlihat dari rata-rata 

persentase penilaian untuk setiap pertemuannya yaitu 88,57%. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada pertemuan ke-1 kelas eksperimen, kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan sintaks generative learning model. Hal ini terlihat dari hasil penilaian 

aktivitas guru yang diberikan oleh observer yaitu 84%. Catatan penting dalam 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 adalah manajemen waktu dan 

penguasaan kelas yang perlu untuk ditingkatkan. Beberapa siswa cukup sulit untuk 

diarahkan karena selain siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran baru, 

juga karena faktor lain, yaitu latar belakang sekolah dan siswa. Selain itu, 

rendahnya kemampuan awal siswa membuat proses pembelajaran berjalan cukup 

lama. Guru harus mengajarkan kembali materi-materi dasar yang harusnya sudah 

dimiliki oleh siswa. Namun di pertemuan pertama ini siswa sudah mulai aktif 

menanyakan apa yang tidak mereka pahami meskipun siswa masih takut untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Guru pun harus menunjuk beberapa 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Karena 

manajemen waktu yang kurang, guru pun tidak sempat memberikan kuis kepada 
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siswa. Akhirnya, guru meminta siswa mengerjakan kuis di rumah dan dikumpulkan 

pertemuan berikutnya. 

 Pada pertemuan ke-2, guru mendapatkan penilaian 89,14% yang 

menunjukkan adanya peningkatan penilaian. Pada pertemuan ini, manajeman 

waktu dan penguasaan kelas sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Siswa 

dan guru sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang digunakan. Namun 

masih ada beberapa aktivitas guru yang terlewat dan belum maksimal. Siswa sudah 

mulai terbiasa dengan pembelajaran. Keaktifan siswa lebih meningkat 

dibandingkan  dengan pertemuan sebelumnya. Kerja kelompok siswa juga lebih 

baik meskipun masih ada beberapa siswa yang masih pasif dalam kelompok. siswa 

mulai terbiasa dengan strategi pemodelan matematika dan menjadi lebih cepat 

dalam menyelesaikan LKS. Selain itu, siswa juga sudah mulai berani 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tanpa harus ditunjuk oleh guru. 

 Pada pertemuan ke-3, observer memberikan penilaian aktivitas guru 

92,57%. Ini menunjukan adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Siswa menjadi 

lebih aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Siswa juga sudah mulai 

aktif memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Selain itu, siswa juga sudah mulai terbiasa dengan strategi pemodelan matematika 

dan lebih lancar dalam mengerjakan LKS meskipun masih dengan bimbingan guru. 

Secara keseluruhan, pembelajaran di pertemuan ke-3 jauh lebih baik dari 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. 
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4.1.4 Pelaksanaan Post-Test Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Post-test kemampuan pemecahan masalah siswa telah dilaksanakan pada 

tanggal 22 Mei 2019 di kelas VIII F SMP Negeri 41 Semarang yang terdiri dari 32 

siswa. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan soal post-test adalah 60 meit. Soal 

yang digunakan untuk post-test berbentuk soal uraian sebanyak 4 butir soal sesuai 

dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

sebelumnya sudah diujicobakan di kelas lain terlebih dahulu. 

 Berdasarkan hasil analisis, nilai rata-rata hasil post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah 74,30 dengan simpangan baku 14,36. Banyaknya 

siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan KKM sebanyak 7 siswa. Kemudian 

nilai post-test kemampuan pemecahan masalah siswa tersebut dikelompokan 

berdasarkan kriteria yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Kriteria Pengelompokan Hasil Post-Test Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa 

Kelompok Interval 

𝑋 < 59,94 Rendah 

59,94 ≤ 𝑋 < 88,65 Sedang 

88,65 ≤ 𝑋 Tinggi 

Keterangan : 

𝑋 : Nilai post-test Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

 Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan kemampuan 

pemecahan masalah rendah adalah siswa yang memperoleh nilai post-test kurang 

dari 59,94. Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan kemampuan 

pemecahan masalah sedang adalah siswa yang memperoleh nilai post-test lebih dari 

atau sama dengan 59,94 dan kurang dari 88,65. Siswa yang dikategorikan masuk 
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dalam kelompok dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi adalah siswa yang 

memiperoleh nilai post-test lebih dari atau sama dengan 88,65. 

 Berdasarkan nilai post-test diperoleh sebanyak 7 siswa dengan kemampuan 

pemecahan masalah rendah, 18 siswa dengan kemampuan pemecahan masalah 

sedang, dan 7 siswa dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi. Berikut ini 

disajikan persentase tiap kelompok kemampuan pemecahan masalah. 

Tabel 4.8 Persentase Tiap Kelompok Hasil Post-Test Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa 

Tingkat Banyak Siswa Persentase ( % ) 

Rendah 7 21,875% 

Sedang 18 56,250% 

Tinggi 7 21,875% 

Jumlah 32 100% 

4.1.5 Pengisian Kuesioner Mathematics Self-Efficacy 

 Pengisian kuesioner mathematics self-efficacy telah dilaksanakan pada 

tanggal 8 Mei 2019 di kelas eksperimen yaitu kelas VIII F SMP 41 Semarang yang 

terdiri dari 32 siswa. Kuesioner berisikan 20 butir pernyataan yang terdiri dari 11 

butir pernyataan positif dan 9 pernyataan negatif. Pengisian kuesioner ini 

dilaksanakan selama 10 menit. 

 Berdasarkan hasil kuesioner, nilai rata-rata skor mathematics self-efficacy 

siswa adalah 51 dengan simpangan baku 6,77. Kemudian skor mathematics self-

efficacy siswa tersebut dikelompokan berdasarkan kriteria yang disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.9 Kriteria Pengelompokan Skor Mathematics Self-Efficacy Siswa 

Kelompok Interval 

𝑋 < 44,23 Rendah 

44,23 ≤ 𝑋 < 57,77 Sedang 
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57,77 ≤ 𝑋 Tinggi 

Keterangan : 

𝑋 : Skor Mathematics Self-Efficacy Siswa 

 Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan mathematics self-

efficacy rendah adalah siswa yang memperoleh nilai skor kurang dari 44,23. Siswa 

yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan mathematics self-efficacy 

sedang adalah siswa yang memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 44,23 dan 

kurang dari 57,77. Siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok dengan 

mathematics self-efficacy tinggi adalah siswa yang memperoleh skor lebih dari 

57,77. 

 Berdasarkan hasil analisis skor mathematics self-efficacy siswa, diperoleh 

sebanyak 7 siswa dengan skor mathematics self-efficacy rendah, 17 siswa dengan 

skor mathematics self-efficacy sedang, dan 8 siswa dengan skor mathematics self-

efficacy tinggi. Berikut ini disajikan persentase tiap kelompok skor mathematics 

self-efficacy. 

Tabel 4.10 Persentase Tiap Kelompok Mathematics Self-Efficacy Siswa 

Tingkat Banyak Siswa Persentase ( % ) 

Rendah 7 21,875% 

Sedang 17 53,125% 

Tinggi 8 25,00% 

Jumlah 32 100% 

4.1.6 Penentuan Subjek Penelitian 

 Penentuan subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan hasil 

pengelompokan tingkat mathematics self-efficacy siswa. Siswa akan dikelompokan 
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menjadi 3 kelompok tingkatan mathematics self-efficacy, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Dari masing-masing kelompok tersebut akan diambil 3 siswa yang akan 

dijadikan subjek penelitian. Setelah melaksanakan post-test, kemudian subjek 

penelitian tersebut diwawancara untuk mendapatkan data tentang kemampuan 

pemecahan masalah subjek tersebut. Berdasarkan hasil pengelompokan 

mathematics self-efficacy siswa pada kelas eksperimen, dipilih 9 subjek penelitian 

sebagai berikut. 

Tabel 4. 11 Subjek Penelitian 

No Kode Siswa Kode Subjek Kelompok MSE 

1 E-04 S-01 

Rendah 2 E-25 S-02 

3 E-26 S-03 

4 E-07 S-04 

Sedang 5 E-08 S-05 

6 E-09 S-06 

7 E-13 S-07 

Tinggi 8 E-18 S-08 

9 E-20 S-09 

4.1.7 Pelaksanaan Wawancara 

 Wawancara dilaksanakan setelah siswa melaksanakan post-test kemampuan 

pemecahan masalah. Namun karena siswa harus menghadapi Penilaian Akhir 

Semester (PAS) dan dilanjut dengan libur lebaran, wawancara pun dilaksanakan 

setelah liburan yaitu pada tanggal 20 Juni 2019. Pada tanggal tersebut sudah tidak 

ada lagi kegiatan pembelajaran. Sebagai gantinya diisi dengan kegiatan class 

meeting. Di sela-sela class meeting itulah kegiatan wawancara dilaksanakan. 

 Wawancara dilakukan kepada 9 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam 

dari subjek penelitian tentang bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang ada 
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pada soal tes kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat mathematics 

self-efficacy masing-masing siswa.  

4.1.8 Analisis Data Kuantitatif 

4.1.8.1 Analisis Data Awal 

4.1.8.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel dalam penelitian yang 

akan dipilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, serta 

digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam mengolah data. 

Jika data yang diuji berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah 

statistik parametris. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang 

digunakan adalah statistik nonparametris. Uji normalitas data awal ini 

menggunakan data nilai PAS. Untuk menguji kenormalan data awal dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

SPSS. Adapun hipotesis uji normalitas data awal pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

𝐻0 : data nilai PAS siswa berdistribusi normal 

𝐻1 : data nilai PAS siswa tidak berdistribusi normal 

Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

berbantuan SPSS diperoleh output hasil perhitungan seperti berikut. 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

VIII_A 32 62.34 3.832 55 70 

VIII_B 31 61.48 3.957 55 70 

VIII_C 32 60.41 3.697 53 69 

VIII_D 32 61.16 2.985 58 71 
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VIII_E 31 64.16 3.680 58 72 

VIII_F 32 62.91 3.266 58 69 

VIII_G 31 61.77 3.721 58 73 

VIII_H 31 61.42 2.802 58 68 

VIII_I 32 61.81 3.737 58 72 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VIII_A VIII_B VIII_C VIII_D VIII_E 

N 32 31 32 32 31 

Normal Parametersa,b Mean 62.34 61.48 60.41 61.16 64.16 

Std. 

Deviation 
3.832 3.957 3.697 2.985 3.680 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 .133 .149 .146 .140 

Positive .153 .133 .149 .146 .140 

Negative -.121 -.100 -.133 -.145 -.110 

Test Statistic .153 .133 .149 .146 .140 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056c .172c .070c .081c .126c 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VIII_F VIII_G VIII_H VIII_I 

N 32 31 31 32 

Normal Parametersa,b Mean 62.91 61.77 61.42 61.81 

Std. Deviation 3.266 3.721 2.802 3.737 

Most Extreme Differences Absolute .141 .155 .147 .154 

Positive .121 .153 .147 .125 

Negative -.141 -.155 -.133 -.154 

Test Statistic .141 .155 .147 .154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108c .055c .087c .052c 
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Berdasarkan gambar 4.1, diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing kelas 

lebih dari 0,05, sehingga 𝐻0 diterima yang berarti bahwa data nila PAS untuk 

masing-masing kelas berdistribusi normal. 
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4.1.8.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sampel penelitian yang akan 

dilakukan berasal dari kondisi awal yang sama atau tidak. Dengan kata lain, sampel 

tersebut memiliki varians yang sama atau tidak. Data nilai PAS dalam penelitian ini 

terdapat sembilan kelompok kelas. Untuk menguji homogenitas data awal dalam 

penelitian ini menggunakan uji Levene’s dengan bantuan program SPSS. Adapun 

hipotesis uji homogenitas data awal pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 =  … = 𝜎9
2 

𝐻1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Setelah dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene’s dengan 

bantuan program SPSS diperoleh output hasil perhitungan seperti berikut. 

Descriptives 

Nilai_PAS   

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean Min Max 

Lower Bound Upper Bound 

1 32 62.34 3.832 .677 60.96 63.73 55 70 

2 31 61.48 3.957 .711 60.03 62.94 55 70 

3 32 60.41 3.697 .654 59.07 61.74 53 69 

4 32 61.16 2.985 .528 60.08 62.23 58 71 

5 31 64.16 3.680 .661 62.81 65.51 58 72 

6 32 62.91 3.266 .577 61.73 64.08 58 69 

7 31 61.77 3.721 .668 60.41 63.14 58 73 

8 31 61.42 2.802 .503 60.39 62.45 58 68 

9 32 61.81 3.737 .661 60.47 63.16 58 72 

Total 284 61.94 3.638 .216 61.51 62.36 53 73 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai_PAS 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.846 8 275 .563 

Gambar 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 
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Berdasarkan Gambar 4.2, diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05, sehingga 𝐻0 diterima yang 

berarti bahwa data nila PAS untuk masing-masing kelas mempunyai variansi yang 

sama. 

4.1.8.2 Analisis Data Akhir 

4.1.8.2.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas data hasil pre-test dan post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan SPSS. 

1. Uji Normalitas Data Pre-Test 

 Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : Data pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi normal. 

𝐻1 : Data pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak berdistribusi  

   normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas data pre-test menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov berbantuan SPSS diperoleh output hasil perhitungan seperti berikut.  

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Pretest 32 52.00 8.751 40 70 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretest 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 52.00 

Std. 

Deviation 
8.751 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .129 

Positive .114 

Negative -.129 
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Test Statistic .129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .194c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Pre-Test 

Berdasarkan gambar 4.2, diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,194 dimana 𝑠𝑖𝑔 = 0,194 >

0,05, sehingga 𝐻0 diterima yang berarti bahwa data pre-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa sebelum diberikan penerapan strategi pemodelan 

matematika pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative learning 

model berdistribusi normal. 

2. Uji Normalitas Data Post-Test 

 Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : Data post-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi normal. 

𝐻1 : Data post-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak berdistribusi  

   normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas data post-test menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov berbantuan SPSS diperoleh output hasil perhitungan seperti berikut.  

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

posttest 32 74.56 14.326 53 95 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 posttest 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 74.56 
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Std. 

Deviation 
14.326 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .138 

Positive .101 

Negative -.138 

Test Statistic .138 

Asymp. Sig. (2-tailed) .124c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Post-Test 

Berdasarkan gambar 4.2, diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,124 dimana 𝑠𝑖𝑔 = 0,144 >

0,05, sehingga 𝐻0 diterima yang berarti bahwa data post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa setelah diberikan penerapan strategi pemodelan 

matematika pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative learning 

model berdistribusi normal. 

4.1.8.3 Uji Hipotesis 1 

 Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model dapat mencapai ketuntasan belajar atau tidak. Yang dimaksud dengan 

ketuntasan belajar dalam penelitian adalah tuntas secara KKM maupun secara 

klasikal. 

1. Uji Ketuntasan KKM 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil post-

test kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberikan penerapan strategi 

pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui generative learning 
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model dapat mencapai nilai KKM. Nilai KKM dalam penelitian ini menggunakan 

perhitungan batas ketuntasan aktual dari hasil ulangan harian materi sebelumnya. 

Dari hasil ulangan harian pada kelas eksperimen tersebut diperoleh nilai rata-rata 

64,40 dan simpangan baku 1,96, sehingga dapat diperoleh hasil perhitungan batas 

ketuntasan aktual sebesar 64,89. Berdasarkan perhitungan batas ketuntasan aktual 

tersebut diperoleh nilai KKM untuk penelitian ini sebesar 65 (lihat lampiran 13.c).  

 Uji ketuntasan KKM dalam penelitian ini menggunakan uji rata-rata satu 

pihak yaitu pihak kiri. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji inia adalah 

sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 65 (nilai rata-rata hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 

 siswa lebih dari atau sama dengan 65) 

𝐻1 : 𝜇 < 65 (nilai rata-rata hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 

 siswa kurang dari 65)  

Berdasarkan perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,663 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,696. Jelas 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,663 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,696, sehingga 𝐻0 diterima. Jadi hasil post-test 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberikan penerapan pemodelan 

matematika pada pemecahan masalah melalui generative learning model adalah 

lebih dari KKM 65 atau dengan kata lain telah mencapai ketuntasan KKM. Untuk 

pengujian ketuntasan KKM selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 14.b. 

2. Uji Ketuntasan Klasikal 

 Untuk menguji ketuntasan klasikal pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji proporsi pihak kiri. Uji proporsi ini digunakan untuk mengetahui 

apakah persentase ketuntasan belajar pada kelas memenuhi ketuntasan klasikal atau 
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tidak. Persentase proporsi yang digunakan dalam uji ini adalah 75% siswa tuntas 

KKM 65, sedangkankan data yang digunakan adalah data nilai post-test 

kemampuan pemecahan masalah. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah 

sebagai berikut ini. 

𝐻0 : 𝜋 ≥ 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah lebih dari atau sama dengan 75%) 

𝐻0 : 𝜋 < 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah kurang dari 75%) 

Berdasarkan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kiri diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

0,408 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −0,125, sehingga 𝐻0 diterima. Jadi proporsi siswa yang 

mendapatkan nilai hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 

diberikan penerapan strategi pemodelan matematika pada kemampuan pemecahan 

masalah melalui generative learning model lebih dari atau sama dengan KKM 65 

adalah lebih dari atau sama dengan 75% atau dengan kata lain telah mencapai 

ketuntasan klasikal. Untuk pengujian ketuntasan klasikal selengkapnya bisa dilihat 

pada lampiran 14.b. 

4.1.8.4 Uji Hipotesis 2 

 Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa mengalami peningkatan setelah dikenai penerapan strategi 

pemodelan matematika pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative 

learning model. Data yang digunakan adalah nilai pre-test dan post-test 
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kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 2 dalam penelitian 

ini menggunakan uji beda rata-rata observasi berpasangan dan uji normalitas gain. 

1. Uji Beda Rata-rata Observasi Berpasangan 

 Uji beda rata-rata observasi berpasangan digunakan karena data nilai pre-

test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa saling berhubungan. Uji 

ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara nilai rata-rata 

pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah. Hipotesis yang digunakan 

dalam uji ini adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇𝐵 = 0 (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post- 

   test kemampuan pemecahan masalah siswa) 

𝐻1 : 𝜇𝐵 ≠ 0 (Terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test  

   kemampuan pemecahan masalah siswa) 

Berdasarkan uji beda rata-rata observasi berpasangan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

−11,168 < −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −2,039 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,039 (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 berada diluar daerah 

penerimaan), sehingga 𝐻0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-

test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa setelah mendapatkan 

penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui 

generative learning model. Untuk uji beda observasi berpasangan selengkapnya 

bisa dilihat pada lampiran 14.c. 

2. Uji Normalitas Gain 

 Uji normalitas gain dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya peningkatan hasil pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah mendapatkan penerapan strategi pemodelan matematika pada 
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pemecahan masalah melalui generative learning model. Dengan menggunakan 

rumus uji N gain yang dikemukakan oleh Hake (2005), diperoleh besar faktor gain 

〈𝑔〉 = 0,467. Dengan melihat pengkategorian besarnya faktor gain (tabel 3.5), nilai 

ini menunjukan bahwa besarnya peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah diberikan penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah melalui generative learning model berkategori sedang. Untuk uji 

normalitas gain selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 14.c. 

4.1.8.5 Uji Hipotesis 3 

 Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Data yang digunakan pada uji ini adalah hasil skor mathematics self-efficacy dan 

hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 3 

dalam penelitian ini menggunakan uji regresi dengan memanfaatkan fitur Data 

Analysis Tools pada Microsoft Excel. 

1. Persamaan Regresi 

 Bentuk persamaan regresi pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan 

dengan bantuan Microsoft Excel. Berdasarkan perhitungan (lampiran 14.d) 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. 

�̂� = −7,370 + 1,601𝑋 

Dimana �̂� adalah estimasi nilai post-test kemampuan pemecahan masalah dan 𝑋 

sebagai skor mathematics self-efficacy. 
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2. Uji Kelinearan dan Keberartian Regresi 

 Uji kelinearan dan keberartian regresi digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel 𝑋 (mathematics self-efficacy) dan variabel 𝑌 (kemampuan pemecahan 

masalah) memiliki hubungan linear atau tidak, sehingga dapat dilihat apakah 

mathematics self-efficacy berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah 

atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : Tidak terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy 

 dengan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

𝐻1 : Terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy dengan 

 hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 14.d) didapatkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

39,780, sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,149. Hasil perhitungan menunjukkan 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, artinya terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-

efficacy dengan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa.  

3. Koefisien Determinasi 

 Untuk melihat seberapa besar hubungan mathematics self-efficacy dengan 

kemampuan pemecahan masalah, dilakukan perhitungan koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 14.d), nilai 

koefisien korelasinya sebesar 0,755 dan nilai koefisien determinasinya sebesar 

0,570. Nilai dari koefisien korelasi sebesar 0,755 menunjukkan hubungan yang 

tinggi antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah. 

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,570 menunjukkan bahwa mathematics self-
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efficacy berpengaruh sebesar 57% terhadap kemampuan pemecahan masalah, 

sedangkan 43% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.1.9 Analisis Data Kualitatif 

 Pada bagian ini, akan disajikan   

4.1.9.1 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan Mathematics 

Self-Efficacy Rendah 

4.1.9.1.1 Subjek Penelitian S-01 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-01 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-01 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan S-01 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.12 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-01 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan M 
S-01 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 
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(understanding 

the problem) 

pemberian 

lambang. 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-01 mampu membuat 

perencanaan dan membangun 

model matematika dari rumus rata-

rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-01 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta 

mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-01 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-01 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-01 : Nilai rata-rata matematika, nilai siswa susulan 6 dan 4. 

P : Apa lagi? 

S-01 : Nilai rata-rata kelas menjadi 6,8, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-01 : Banyak siswa, Pak? 

P : Banyak siswa apa? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-01 : Tinggal dimasuk-masukan kan, Pak? 

P : Apanya yang dimasukan? 

S-01 : Nilai rata-rata, nilai 4 dan 6. Nanti ketemu banyaknya siswa sebelum  

              siswa susulan masuk. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

              jawabanmu lagi? 

S-01 : Nggak, Pak. 
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P : Ini kamu belum menuliskan kesimpulannya ya? 

S-01 : Belum, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu peroleh? 

S-01 : Jawabannya 18, Pak. 

P : 18 itu apa? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-01 pada butir 

soal nomor 1, S-01 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel dan pemberian lambang, membangun model matematika dan 

melaksanakan model. S-01 tidak memenuhi 1 indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu melihat kembali serta tidak memenuhi 1 langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu interpretasi dan solusi masalah karena S-01 tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawabannya. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-01 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-01 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

  

Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan S-01 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 
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Tabel 4.13 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-01 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-01 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-01 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-01 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah. 

M 

S-01 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi yang tepat dari 

permasalahan soal nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-01 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Mudah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-01 : Nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata putra, nilai rata-rata putri, banyak  

               siswa putra 6 lebih sedikit dari putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-01 : Banyak siswa, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Banyak siswa putra dan putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal                 

               tersebut? 

S-01 : Memasukan nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata putra dan putri ke  

               rumus rata-rata gabungan. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

               jawabanmu lagi? 

S-01 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu 
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               peroleh? 

S-01 : Ketemu banyak seluruh siswa 30, Pak 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-01 pada butir 

soal nomor 2, S-01 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan 

perencanaan, dan melihat kembali serta memenuhi semua langkah strategi 

pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel dan pemberian lambang, 

membangun model matematika, melaksanakan model, dan menulis interpretasi atau 

solusi masalah. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-01 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-01 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan S-01 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 
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Tabel 4.14 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-01 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-01 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-01 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-01 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-01 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi yang tepat dari 

permasalahan soal nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-01 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Susah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-01 : Tabel daftar nilai, nilai rata-rata. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-01 : Median dan modus, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Siswa yang mendapat nilai 7 banyaknya n, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-01 : Memasukan nilai-nilainya ke rumus, Pak. 

P : Ketemu jawabannya? 

S-01 : Nggak, Pak. Susah.. hhehe 

P : Susahnya dimana? 

S-01 : Koma-koma, Pak. 

P : Sudah coba cek lagi? 

S-01 : Belum, Pak. 
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P : Coba dicek lagi, Itu kamu salah hitung. 

S-01 : Oiya, Pak. Ini salah ya Pak? 

P : Iya, berarti sudah bisa kan menentukan median dan modusnya? 

S-01 : Bisa, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-01 pada butir 

soal nomor 3, S-01 hanya dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta hanya 

memenuhi 2 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel 

dan pemberian lambang serta membangun model matematika. S-01 tidak 

memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu melaksanakan 

perencanaan dan melihat kembali serta tidak memenuhi 2 langkah strategi 

pemodelan matematika, yaitu melaksanakan model dan menulis interpretasi atau 

solusi masalah karena S-01 belum mampu menuliskan langkah penyelesaian 

dengan tepat serta tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-01 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-01 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.8 Hasil Pekerjaan S-01 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 
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Tabel 4.15 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-01 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-01 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

variabel yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
TM 

S-01 belum mampu membuat 

perencanaan dan membangun 

model matematika dari 

permasalahan soal nomor 4. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-01 tidak menuliskan langkah 

penyelesaian permasalahan soal 

nomor 4. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-01 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-01 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-01 : Nilai median sama dengan rata-ratanya 7, Pak. 

P : Apa lagi? 

S-01 : Jangkauannya 6, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-01 : bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata bukan, Pak? 

P : Dengan rumus rata-rata bagaimana? 

S-01 : Nggak tau, Pak. Susah Pak. Nggak saya kerjakan. 

P : Tadi yang diketahui pertama apa? 

S-01 : Median, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-01 : Nilai tengah Pak. 

P : Apa yang bisa kamu tentukan dari mediannya? 

S-01 : Nilai tengah, Pak 
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P : Iya, nilai tengah bagaimana? 

S-01 : (diam) 

P : Jadi gini, Misalkan empat bilangan asli tersebut 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. Berarti nilai  

              tengahnya kan antara 𝑏 dan 𝑐. Jadi dari median kita bisa menentukan  

              nilai 𝑏 + 𝑐 = 2𝑥7 = 14. Setelah itu bagaimana? 

S-01 : Nggak tau, Pak. 

P : Tadi kan nilai rata-ratanya sama dengan 7. Rumus rata-rata kan  

              
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑

4
= 7, tadi 𝑏 + 𝑐 kan sama dengan 14. Jadi nanti ketemu  

              𝑎 + 𝑑 = 14. Lalu jangkauan kan data terbesar dikurangi data terkecil,  

              diperoleh 𝑑 − 𝑎 = 6. Dari persamaan 𝑎 + 𝑑 = 14 dan 𝑑 − 𝑎 = 6 nanti  

              kita gunakan eliminasi dan subtitusi untuk menentukan nilai 𝑎 dan 𝑑.  

              Bisa dimengerti? 

S-01 : Tidak Pak. Hhehe 

P : Nanti dipelajari lagi ya soal-soal latihan kemarin. 

S-01 : Iya, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-01 pada butir 

soal nomor 4, S-01 hanya dapat memenuhi 1 indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah serta hanya memenuhi 1 langkah strategi 

pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel dan pemberian lambang. S-

01 tidak memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu membuat 

perencanaan, melaksanakan perencanaan dan melihat kembali serta tidak 

memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu membangun model 

matematika, melaksanakan model dan menulis interpretasi atau solusi masalah. 

4.1.9.1.2 Subjek Penelitian S-02 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-02 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-02 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan S-02 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.16 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-02 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

TM 

S-02 tidak menuliskan variabel dan 

memberikan lambang pada besaran 

yang dipunyai permasalahan soal 

nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

TM 

S-02 tidak menuliskan perencanaan 

dan model matematika dari 

permasalahan soal nomor 1. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-02 tidak menuliskan langkah 

penyelesaian permasalahan soal 

nomor 1. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-02 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sulit, Pak. 

P : Ini kamu belum mengerjakan soal nomor 1 ya? 

S-02 : Iya, Pak. Susah. Nggak tau caranya. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 
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S-02 : Nggak tau, Pak. 

P : Coba dibaca dulu soalnya. 

S-02 : (Baca soal) 

P : Apa yang diketahui? 

S-02 : Nilai rata-rata ulangan matematika 7. 

P : Apa lagi? 

S-02 : Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya  

              4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-02 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan adalah.. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : (Diam) 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-02 : Nilai rata-rata, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa susulan  

              dimasukan? 

S-02 : Dari rata-rata, Pak. 

P : Iya, dengan rumus rata-rata. Kamu tinggal mensubtitusikan apa yang  

              diketahui dari soal ke dalam rumus rata-rata, nanti bisa dihitung  

              banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. Berarti kalo disuruh  

              mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan?   

S-02 : Iya, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-02 pada butir 

soal nomor 1, S-02 tidak dapat memenuhi ke empat indikator kemampuan 

pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, 

melaksanakan perencanaan, dan melihat kembali serta tidak dapat memenuhi 

semua langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel dan 

pemberian lambang, membangun model matematika, melaksanakan model dan 

menlis interpretasi atau solusi masalah karena S-02 tidak mampu mengerjakan soal 

nomor 1. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-02 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-02 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.10 Hasil Pekerjaan S-02 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.17 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-02 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-02 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-02 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-02 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-02 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 
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 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-02 : Nilai rata-rata kelas 72, nilai rata-rata putra 75, nilai rata-rata putri 70. 

P : Ada lagi? 

S-02 : Banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-02 : Banyak siswa pada kelas tersebut, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-02 : Rata-rata kelas. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-02 : Banyak siswa putra, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-02 : Memasukan yang diketahui ke rumus rata-rata, Pak. 

P : Rata-rata apa? 

S-02 : Rata-rata kelas, Pak. 

P : Rata-rata kelas itu pakai rumus apa? 

S-02 : (diam) 

P : ini itu rumus apa? (nunjuk pekerjaan tertulis S-02) 

S-02 : Rata-rata gabungan, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari penyelesaiannya tadi? 

S-02 : Memasukan yang diketahui ke dalam rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-02 : 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-02 : Banyak siswa pak. 

P : Banyak siswa apa? 

S-02 : Banyak siswa putra, Pak. 

P : yang ditanya apa? 

S-02 : oiya, banyak siswa dikelas ya, Pak? Saya salah Pak. 

P : Kemarin nggak dikoreksi lagi ya? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-02 : Jawaban saya salah, Pak. Berarti banyak siswa putra 12, banyak siswa  

              putri 18, banyak siswa di kelas 12 ditambah 18 jadi 30, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-02 pada butir 

soal nomor 2, S-02 hanya dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 
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langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau 

pemberian lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah lain yang tidak terpenuhi oleh S-02 adalah melaksanakan 

perencanaan dan melihat kembali, sedangkan untuk langkah strategi pemodelan 

matematika yang tidak terpenuhi adalah menyelesaikan model dan interpretasi atau 

solusi masalah. S-02 tidak menuliskan penyelesaian secara lengkap dan tidak 

menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-02 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-02 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan S-02 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 
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Tabel 4.18 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-02 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-02 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-02 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-02 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-02 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-02 : Nilai ujian, Pak sama rata-rata. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-02 : Median dan modusnya, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Dari nilai rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-02 : Ini, Pak. 𝑛 banyaknya siswa yang mendapat nilai 7. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-02 : Ini nilai-nilainya dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. 

P : Lalu bagaimana? 

S-02 : Terus tinggal dikali-kalikan, terus dijumlahkan, terus perkalian silang  

              nanti ketemu nilai 𝑛 nya. 

P : Kalo sudah ketemu 𝑛 nya. Lalu bagaimana? 

S-02 : Lalu, nyari median dan modusnya, Pak. 
P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  



144 

 
 

              jawabanmu lagi? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu peroleh? 

S-02 : Median dan modusnya 7, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-02 pada butir 

soal nomor 3, S-02 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan rencana serta 

memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel 

atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan melaksanakan 

model. Indikator kemampuan pemecahan masalah lain yang tidak terpenuhi oleh S-

02 adalah melihat kembali, sedangkan untuk langkah strategi pemodelan 

matematika yang tidak terpenuhi adalah interpretasi atau solusi masalah karena S-

02 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-02 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-02 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.12 Hasil Pekerjaan S-02 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 
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Tabel 4.19 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-02 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

TM 

S-02 tidak menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-02 mampu membuat 

perencanaan dan membangun 

model matematika dari rumus 

median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-02 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta 

mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-02 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : sedang, Pak. 

P : Ini di LJK, kamu tidak menulis apa yang diketahuai dan ditanyakan      

              ya? 

S-02 : Iya, Pak. Lupa. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-02 : Median dan rata-ratanya 7, Pak. Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-02 : Bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Dari median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-02 : Ini, Pak. 𝑎 bilangan terkecil, 𝑏 bilangan terbesar. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-02 : Dari median dan rata-rata nanti ketemu persamaan, Pak. Terus  

              persamaannya dieliminasi dengan jangkauannya. Nanti ketemu nilai 𝑎  

              dan 𝑏. 
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P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

               jawabanmu lagi? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu peroleh? 

S-02 : Bilangan terkecil dan terbesarnya ketemu 4 dan 10, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-02 pada butir 

soal nomor 4, S-02 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu membuat perencanaan, dan melaksanakan rencana serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu membangun model matematika, dan 

melaksanakan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah lain yang tidak 

terpenuhi oleh S-02 adalah memahami masalah dan melihat kembali, sedangkan 

untuk langkah strategi pemodelan matematika yang tidak terpenuhi adalah 

mendefinisikan variabel atau pemberian lambang dan interpretasi atau solusi 

masalah karena S-02 tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

4.1.9.1.3 Subjek Penelitian S-3 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-3 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-03 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan S-03 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 
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Tabel 4.20 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-03 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem). 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

TM 

S-03 tidak menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan). 

Membangun 

model 

matematika. 
TM 

S-03 tidak menuliskan 

perencanaan dan model 

matematika dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan). 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-03 tidak menuliskan langkah 

penyelesaian permasalahan soal 

nomor 1. 

Melihat kembali 

(looking back). 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah. 

TM 

S-03 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-03 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sulit, Pak. 

P : Ini kamu belum mengerjakan soal nomor 1 ya? 

S-03 : Belum, Pak. 

P : Lha kenapa belum dikerjakan? 

S-03 : Nggak tau caranya, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-03 : Rata-rata ulangan matematika suatu kelas 7.   

P : Apa lagi? 

S-03 : Dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6  

              digabungkan, nilai rata-rata kelas menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-03 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Lupa, Pak. 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-03 : Nilai rata-rata, nilai siswa susulan, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa susulan  
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              dimasukan? 

S-03 : Dari rata-ratanya Pak? 

P : Iya, dengan rumus rata-rata. Masih ingat rumus rata-rata kan? 

S-03 : Masih, Pak. Jumlah seluruh data dibagi banyak data, Pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-03 : Nggak tahu, Pak.     

P : Jadi dari rata-rata awal bisa ditentukan jumlah seluruh nilai sebelum  

              nilai siswa susulan dimasukan. Kemudian dari rata-rata akhir kamu  

              bisa tentukan banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. Bisa  

              dimengerti? 

S-03 : Iya, Pak. 

P : Berarti kalo disuruh mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan?   

S-03 : Insyaallah, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-03 pada butir 

soal nomor 1, S-03 tidak dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta tidak memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah 

karena S-03 tidak menuliskan jawaban dari soal nomor 1. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-3 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-03 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.14 Hasil Pekerjaan S-03 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.21 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-03 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-03 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai permasalahan 

soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-03 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-03 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-03 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-03 : Nilai rata-rata 72, rata-rata siswa putra 75, rata-rata siswa putri 70.  

              Banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-03 : Banyak siswa di kelas, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-03 : Banyak siswa putra dan putri, Pak. 
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P : Kamu misalkan dengan variabel apa? 

S-03 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-03 : Memasukan nilai rata-rata kelas, rata-rata putra, dan putri, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-03 : ketemunya 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-03 : oiya, 12 itu baru 𝑛1nya ya, Pak. 

P : Iya. Tadi yang ditanyakan apa? 

S-03 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Berarti jawabanmu masih kurang lengkap ya? 

S-03 : Iya, Pak. Harusnya masih nyari 𝑛2 dulu ya Pak? 

P : Iya. Baru bisa ditentukan banyaknya siswa di kelas tersebut. Kemarin  

              nggak dikoreksi dulu ya? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-03 : Nyari 𝑛1 dan 𝑛2nya dulu, Pak. Baru nanti nyari banyak siswa di kelas. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-03 pada butir 

soal nomor 2, S-03 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-03 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-03 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-03 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-03 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-03 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan S-03 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.22 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-03 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-03 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-03 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-03 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-03 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   
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 Berikut ini adalah hasil wawancara S-02 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-03 : Tabel nilai ujian matematika, Pak. 

P : Ada lagi yang diketahui? 

S-03 : Rata-ratanya 7,3 Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-03 : Tentukan nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Dari nilai rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-03 : 𝑛, Pak. 

P : 𝑛 nya apa? 

S-03 : Frekuensi nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-03 : Mencari nilai 𝑛 dari rumus rata-rata, Pak. Nanti dimasukan nilai- 

              nilainya, terus nanti perkalian silang ketemu nilai 𝑛 nya. 

P : Kalo sudah ketemu 𝑛 nya. Lalu bagaimana? 

S-03 : mencari median dan modusnya, Pak. 
P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

              jawabanmu lagi? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Ini Me dan Mo apa? 

S-03 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Ini kamu belum nulis kesimpulannya di lembar jawab? 

S-03 : Oiya, Pak. Lupa 

P : Kesimpulannya apa? 

S-03 : Nilai median dan modusnya 7, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-03 pada butir 

soal nomor 3, S-03 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-03 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 
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matematika yang belum terpenuhi oleh S-03 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-03 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-03 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-03 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.16 Hasil Pekerjaan S-03 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 

Tabel 4.23 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-03 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-03 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-03 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-03 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 



154 

 
 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-03 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-03 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-03 : Median dan rata-rata suatu data tunggal empat bilangan asli 7, Pak. 

P : Apakah ada yang diketahui lagi? 

S-03 : Jangkauan data bilangan 7, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-03 : Bilangan yang terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Dari median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-03 : Tulis 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-03 : Dari rumus median dan rata-rata nanti ketemu persamaan 𝑎 + 𝑑 = 14.  
              Terus dieliminasi dengan 𝑑 − 𝑎 = 6. 

P : 𝑑 − 𝑎 = 6 itu dari mana? 

S-03 : Jangkauannya kan 6, Pak. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi                 

              jawabanmu lagi? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu peroleh? 

S-03 : Oiya, yang ini juga lupa nggak dikasih kesimpulan Pak. Jadi bilangan  

              terkecilnya 4 dan terbesarnya 10. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-03 pada butir 

soal nomor 4, S-03 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 
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menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-03 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-03 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-03 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4.1.9.2 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan Mathematics 

Self-Efficacy Sedang 

4.1.9.2.1 Subjek Penelitian S-4 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-04 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-04 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan S-04 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.24 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-04 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

TM 

S-04 tidak menuliskan variabel dan 

tidak memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai permasalahan 

soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

TM 

S-04 tidak menuliskan perencanaan 

dan model matematika dari 

permasalahan soal nomor 1. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-04 tidak menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 1. 
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Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-04 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-04 untuk butir soal nomor 1. 

P : Ini nomor 1 belum dikerjakan ya? 

S-04 : Belum, Pak. 

P : Kenapa kok belum dikerjakan? 

S-04 : Susah, Pak. 

P : Berarti nomor 1 ini menurutmu soal yang sulit ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Coba kamu baca dulu lagi soalnya. Apa saja yang diketahui pada soal  

               nomor 1? 

S-04 : Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7.   

P : Apa lagi? 

S-04 : Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya  

               4 dan 6 digabungkan, nilai rata-rata kelas menjadi 6,8. 

P : Ada lagi? 

S-04 : Sudah, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-04 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : (diam) 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-04 : Rata-rata, Pak. Sama nilai susulan. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa susulan  

               dimasukan? 

S-04 : (diam) 

P : Masih ingat rumus untuk menghitung nilai rata-rata? 

S-04 : Masih, Pak. Jumlah seluruh data dibagi banyak data, Pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-04 : Banyak siswa, Pak.     

P : Benar banyak siswa? 

S-04 : (diam) 

P : Jadi dari rata-rata awal bisa ditentukan jumlah seluruh nilai sebelum  

               nilai siswa susulan dimasukan. Kemudian dari rata-rata akhir kamu  

               bisa tentukan banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. Bisa  

               dimengerti? 

S-04 : Iya, Pak. 
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P : Berarti kalo disuruh mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan? 

S-04 : Bisa, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-04 pada butir 

soal nomor 1, S-04 tidak dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta tidak memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah 

karena S-04 tidak menuliskan jawaban dari soal nomor 1. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-4 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-04 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.18 Hasil Pekerjaan S-04 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.25 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-04 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-04 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-04 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-04 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-04 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-04 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-04 : Nilai rata-rata kelas 72, rata-rata putra 75, rata-rata putri 70. Banyak  

               siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-04 : Banyak siswa, Pak? 

P : Banyak siswa apa? 

S-04 : Banyak siswa pada kelas tersebut, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-04 : Gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : Banyak putra 𝑛1 dan banyak putri 𝑛2, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal 
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               tersebut? 

S-04 : Nilai rata-rata 72, rata-rata putra 75, dan rata-rata putri 70 dimasukan  

               ke rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-04 : ketemunya 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-04 : 𝑛1nya Pak. 

P : 𝑛1 tadi kamu misalkan apa? 

S-04 : Banyak siswa putra, Pak.  

P : Tadi yang ditanyakan apa? 

S-04 : Banyak siswa di kelas. 

P : Berarti ini jawabanmu masih kurang lengkap ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Kemarin nggak dikoreksi dulu ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-04 : Nyari 𝑛1 lalu 𝑛2, terus dijumlahkan ketemu banyak siswa di kelas  

               tersebut, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-04 pada butir 

soal nomor 2, S-04 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-04 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-04 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-04 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-04 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-04 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.19 Hasil Pekerjaan S-04 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.26 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-04 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-04 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-04 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-04 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai serta mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-04 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   
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 Berikut ini adalah hasil wawancara S-04 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-04 : Nilai ujian matematika, Pak. 

P : Apa lagi yang diketahui? 

S-04 : Rata-rata nilai ujian 7,3 Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-04 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : ini, Pak. 𝑛.  
P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-04 : Banyak nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-04 : Dimasukan rata-rata dan nilai-nilainya ke rumus, Pak. Nanti ketemu  

              nilai 𝑛. 

P : Kalau nilai 𝑛 sudah ketemu, apakah sudah selesai? 

S-04 : lalu mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-04 : Nilai tengah, Pak. 

P : Kalo modus? 

S-04 : nilai yang sering muncul, Pak. 
P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi 

              jawabanmu lagi? 

S-04 : Nggak, Pak. 

P : Ini kamu belum nulis kesimpulannya di lembar jawab? 

S-04 : Oiya, Pak. Lupa 

P : Kesimpulannya apa? 

S-04 : Jadi nilai median dan modusnya adalah 7. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-04 pada butir 

soal nomor 3, S-04 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 
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terpenuhi oleh S-04 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-04 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-04 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-04 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-04 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.20 Hasil Pekerjaan S-04 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 

Tabel 4.27 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-04 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-04 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-04 mampu membuat 

perencanaan dan membangun 

model matematika dari rumus 

median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-04 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan 
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langkah penyelesaian secara 

lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-04 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan 

soal nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-04 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-04 : Median dan rata-rata suatu data tunggal empat bilangan asli yang telah  

              diurutkan dari yang terkecil adalah 7. 

P : Apa lagi? 

S-04 : Diketahui jangkauan data bilangan tersebut adalah 7. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-04 : Bilangan yang terkecil dan terbesar dari data tersebut, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Dengan rumus median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : Tulis 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-04 : Ini dimasukan ke rumus median dan rata-rata, Pak? 

P : Apanya? 

S-04 : Yang diketahui, Pak. 

P : Lalu bagaimana? 

S-04 : Nanti ketemu persamaannya, Pak. Terus dikurang dengan  

              jangkauannya, Pak. 

P : Dikurangi bagaimana? 

S-04 : Itu, Pak. Yang kayak gini. (sambil nunjuk hasil pekerjaannya) 

P : Dieliminasi? 

S-04 : Iya, Pak. Dieliminasi. 

P : Ketemu berapa hasilnya? 

S-04 : 10, Pak. 

P : 10 itu apanya? 

S-04 : 𝑑, Pak. 

P : 𝑑 itu apa? 

S-04 : Bilangan terbesar. Oiya, yang 𝑎 belum, Pak. Waktunya habis duluan  
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              kemarin. 

P : Kalo dilanjutkan ini 𝑎 ketemu berapa? 

S-04 : 4 bukan, Pak? 

P : Iya. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-04 : jadi bilangan terbesarnya 10 dan terkecilnya 4. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-04 pada butir 

soal nomor 4, S-04 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-04 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-04 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-04 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

4.1.9.2.2 Subjek Penelitian S-05 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-05 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-05 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan S-05 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.28 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-05 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-05 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-05 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-05 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-05 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

  

 

Berikut ini adalah hasil wawancara S-05 untuk butir soal nomor 1. 
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P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang atau  

               sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-05 : Nilai rata-rata ulangan matematika 7, ada 2 siswa susulan masuk 

               nilainya 4 dan 6, rata-ratanya menjadi 6,8.   

P : Ada lagi? 

S-05 : Sudah, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-05 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Pakai rumus rata-rata pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-05 : Jumlah seluruh nilai awal, Pak.     

P : Apakah sudah ketemu jawabannya? 

S-05 : Belum, Pak. Pakai rumus rata-rata yang baru, Pak. 

P : Itu untuk mencari apa? 

S-05 : Mencari banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak.  

P : Jawabannya ketemu berapa?  

S-05 : 14, Pak. 

P : Benar 14? 

S-05 : Iya, Pak. Salah ya? 

P : Sempat dikoreksi lagi tidak kemarin? 

S-05 : Tidak, Pak. 

P : Ini 6,8𝑛 − 7n berapa hasilnya? 

S-05 : Oiya, saya salah hitung. 

P : Harusnya berapa? 

S-05 : −0,2𝑛 ya, Pak. 

P : Berarti jawabannya harusnya berapa? 

S-05 : −3,6 dibagi −0,2 hasilnya 18, Pak 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-05 : Jadi banyak siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18 orang, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-05 pada butir 

soal nomor 1, S-05 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-05 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 
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oleh S-05 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-05 belum mampu menuliskan penyelesaian dan kesimpulan dari jawaban dengan 

tepat. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-05 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-05 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.22 Hasil Pekerjaan S-05 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.29 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-05 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian lambang. M 

S-05 mampu menuliskan 

variabel dan memberikan 

lambang pada besaran yang 

dipunyai permasalahan soal 

nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun model 

matematika. 
M 

S-05 mampu membuat 

perencanaan dan membangun 

model matematika dari rumus 

rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-05 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan 

mampu menuliskan langkah 

penyelesaian secara tepat. 
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Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah M 

S-05 mampu menuliskan 

solusi dan interpretasi dari 

permasalahan soal nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-05 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-05 : Nilai rata-rata ujian matematika suatu kelas 72, nilai rata-rata putra 75,  

              nilai rata-rata putri 70. Siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-05 : Banyak siswa kelas itu, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : Banyak siswa putra dan putri, Pak? 

P : Kamu misalkan dengan variabel apa? 

S-05 : 𝑛1 banyak siswa putra, 𝑛2 banyak siswa putri.  

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-05 : Nilai rata-rata 72, 75 dan 70 dimasukan ke rumus rata-rata gabungan,  

             Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-05 : 30, Pak. 

P : 30 itu apanya? 

S-05 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Kemarin sempat dikoreksi lagi, Nggak? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-05 : Banyak siswa dikelas tersebut 30, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-05 pada butir 

soal nomor 2, S-05 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 
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matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-05 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-05 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan S-05 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.30 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-05 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-05 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-05 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 
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Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-05 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

M 

S-05 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-05 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-05 : Tabel nilai ujian matematika, Pak sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-05 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : Banyak siswa yang nilainya 7 sama dengan 𝑛, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-05 : Mencari nilai 𝑛 dulu, Pak. 

P : Caranya? 

S-05 : Nilai yang di tabel dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. Nanti  

              rata-ratanya diganti 7,3. Lalu dikali silang ketemu 𝑛 nya, Pak. 

P : Setelah itu? 

S-05 : Mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median dan modus itu apa? 

S-05 : Median itu nilai tengah, Pak. Kalo modus itu nilai yang sering muncul. 

P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-05 : Mediannya 7, Pak. Modusnya juga 7. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

              jawabanmu lagi? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-05 : Jadi nilai median dan modus nilai ujian matematika tersebut 7, Pak. 
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 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-05 pada butir 

soal nomor 3, S-05 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-05 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-05 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.24 Hasil Pekerjaan S-05 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 
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Tabel 4.31 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-05 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-05 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-05 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-05 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

M 

S-05 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-05 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-05 : Median dan rata-rata empat bilangan asli yang telah diurutkan dari  

              yang terkecil adalah 7. Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-05 : Bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus median dan rata-ratanya, dan jangkauan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-05 : Dari rumus median nanti ketemu 𝑏 + 𝑐, Pak. Lalu 𝑏 + 𝑐 dimasukan ke    

              rumus rata-rata. Dari rumus rata-rata ketemu 𝑎 + 𝑑, Pak. Lalu 𝑎 + 𝑑 

              nanti dieliminasi dengan rumus jangkauan, Pak. 
P : Ketemu berapa hasilnya? 

S-05 : 𝑑 =10, 𝑎 = 4, Pak. 

P : Apakah kamu yakin kalo jawabanmu benar? 
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S-05 : Insyaallah, Pak. 

P : Apakah kamu sempat mengoreksi jawabanmu? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Berarti kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-05 : Bilangan terbesarnya 10 dan bilangan terkecilnya 4, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-05 pada butir 

soal nomor 4, S-05 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

4.1.9.2.3 Subjek Penelitian S-06 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-06 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-06 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan S-06 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 
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Tabel 4.32 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-06 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-06 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-06 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-06 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-06 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.  

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-06 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang atau  

               sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-06 : Nilai rata-rata 1 = 7, nilai susulan siswa 1 = 4, nilai susulan siswa  

               2 = 6, rata-rata 2 = 6,8.   

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-06 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-06 : Pertama dengan rata-rata 1 ketemu jumlah seluruh nilai sebelum nilai  

               siswa susulan dimasukan. Lalu jumlah seluruh nilai itu dimasukan ke  

               rata-rata 2, nanti ketemu banyak siswanya, Pak. 

P : Banyak siswa ketemu berapa?  

S-06 : 18, Pak. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S-06 : Iya, Pak. 

P : Sempat dikoreksi lagi tidak kemarin? 
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S-06 : Tidak, Pak. 

P : Ini kenapa kamu tidak menuliskan kesimpulannya? 

S-06 : Oiya, Pak. Lupa. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-06 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk ada 18 siswa. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-06 pada butir 

soal nomor 1, S-06 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-06 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-06 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-06 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-06 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-06 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

  

Gambar 4.26 Hasil Pekerjaan S-06 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 
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Tabel 4.33 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-06 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-06 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-06 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-06 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-06 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-06 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-06 : Nilai rata-rata kelas 72, nilai rata-rata putra 75, nilai rata-rata putri 70,  

               sama banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-06 : Banyak siswa di kelas. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Pakai rumus rata-rata gabungan. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : 𝑛1 dan 𝑛2. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-06 : 𝑛1 banyak putra, 𝑛2 banyak putri.  

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal 

               tersebut? 

S-06 : Nilai rata-rata kelasnya dimasukan ke rumus sama rata-rata putra dan  

               putri. Nanti 𝑛2nya diganti 𝑛1 + 6. 

P : Jawabnya ketemu berapa? 

S-06 : 𝑛1 = 12, 𝑛2 = 18. Oiya, jawaban saya kurang Pak. Harusnya nanti 
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               𝑛1 + 𝑛2 = 30. 

P : 30 itu apanya? 

S-06 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Berarti kemarin nggak sempat dikoreksi ya? 

S-06 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-06 : Banyak siswa dikelas tersebut 30, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-06 pada butir 

soal nomor 2, S-06 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-06 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-06 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-06 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-6 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-06 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.27 Hasil Pekerjaan S-06 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 
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Tabel 4.34 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-06 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-06 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 

S-06 mampu membuat perencanaan 

dan membangun model matematika 

dari rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-06 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun tidak 

menuliskan langkah penyelesaian 

secara lengkap dan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-06 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-06 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-06 : Ini, Pak. Tabel nilai ujian akhir semester sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-06 : Nilai median dan modus. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Pakai rumus nilai rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : 𝑛, Pak. 

P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-06 : frekuensi nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-06 : Nilainya dimasukan semua ke rumus rata-rata Pak. 

P : Ini kamu belum selesai ya? 

S-06 : Iya, Pak. Waktunya habis dulu. 

P : Tapi kalo disuruh melanjutkan mengerjakan bisa kan? 

S-06 : Insyaallah, Pak. 
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P : Ini kalo dilanjutkan ketemu apa? 

S-06 : ketemu 𝑛 nya, Pak. 

P : Setelah ketemu nilai 𝑛 lalu bagaimana? 

S-06 : Mencari Median dan Modus. 

P : Bisa mencari median dan modusnya? 

S-06 : Bisa, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-06 : nanti ketemu nilai median dan modusnya, Pak. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-06 pada butir 

soal nomor 3, S-06 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-06 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-06 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-06 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-06 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-06 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.28 Hasil Pekerjaan S-06 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 
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Tabel 4.35 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-06 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

TM 

S-06 tidak menuliskan variabel 

dan tidak memberikan lambang 

pada besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
TM 

S-06 tidak menuliskan 

perencanaan dan model 

matematika dari permasalahan 

soal nomor 4. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
TM 

S-06 tidak menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan 

soal nomor 4. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-06 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-06 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sulit, Pak. 

P : Ini belum kamu kerjakan ya? 

S-06 : Iya, Pak. 

P : Kenapa kok belum dikerjakan? 

S-06 : Bingung Pak. Nggak tau caranya. 

P : Coba, apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-06 : Median dan rata rata suatu data tunggal yang terdiri dari empat  

              bilangan asli yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah 7.  

              Jangkauan data bilangan tersebut adalah 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-06 : Bilangan terkecil dan terbesar. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : (diam) 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 
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S-06 : Nggak tau, Pak. Bingung. 
P : Jumlah bilangannya ada berapa? 

S-06 : ada empat bilangan, Pak. 

P : Berapa saja bilangannya? 

S-06 : Belum diketahui. 

P : Jadi ini kan bilangannya belum diketahui. Kita misalkan saja keempat  

              bilangan itu 𝑎, 𝑏, 𝑐 dan 𝑑. Tadi yang diketahui apa? 

S-06 : Median dan rata-rata, Pak. Sama jangkauan. 

P : Dari median apa yang bisa kamu tentukan? 

S-06 : Nilai tengah, Pak. 

P : Nilai tengahnya bagaimana? 

S-06 : Nilai tengahnya 7, Pak. 

P : Jadi, tadi kan ada empat bilangan. Berarti mediannya berada diantara 𝑏  

              dan 𝑐. Sehingga mediannya 
𝑏+𝑐

2
= 7, lalu kita peroleh 𝑏 + 𝑐 = 14.   

              kemudian dari rata-rata apa yang bisa kamu tentukan? 

S-06 : Jumlah bilangan, Pak. 

P : Jumlah bilangan apa? 

S-06 : Jumlah empat bilangan Pak. 

P : Iya jumlah empat bilangan. Berarti 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 28 kan,  

              lalu dari median tadi kita peroleh nilai 𝑏 + 𝑐 = 14. Kita  

              subtitusikan, sehingga nanti diperoleh nilai 𝑎 + 𝑑. Masih ingat  

              jangkauan itu apa? 

S-06 : Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 

P : Berarti bagaimana? 

S-06 : (diam) 

P : Tadi kan sudah kita misalkan bilangannya 𝑎, 𝑏, 𝑐 dan 𝑑. Berarti  

              dari jangkauan kita bisa tentukan persamaan 𝑑 − 𝑎 = 6. Nah,  

              dengan menggunakan eliminasi dan subtitusi pada 𝑎 + 𝑑 dan  

              𝑑 − 𝑎 dapat kita tentukan nilai 𝑎 dan 𝑑. Bisa dipahami? 

S-06 : Insyaallah, Pak. 

P : Berarti nanti kalau disuruh mengerjakan lagi bisa kan? 

S-06 : Iya, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-06 pada butir 

soal nomor 4, S-06 tidak dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta tidak memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah 

karena S-06 tidak menuliskan jawaban dari soal nomor 4. 
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4.1.9.3 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan Mathematics 

Self-Efficacy Tinggi 

4.1.9.3.1 Subjek Penelitian S-07 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-07 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-07 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.29 Hasil Pekerjaan S-07 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.36 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-07 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-07 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 
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Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-07 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 1 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 
M 

S-07 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 1. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

M 

S-01 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-07 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang atau  

               sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-07 : Rata-rata 1 = 7, rata-rata 2 = 6,8, nilai siswa A = 4, nilai siswa  

               B = 6.   

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-07 : Jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 

S-07 : Ini Pak, 𝑛1. 

P : 𝑛1 itu apa? 

S-07 : Jumlah siswa sebelum siswa susulan dimasukan.  

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-07 : Dari rata-rata 1 nanti dimasukan ke rumus rata-rata ketemu jumlah 𝑥1.  

               Dari rata-rata 2, 𝑥1, nilai A dan B dimasukan ke rumus rata-rata nanti  

               ketemu nilai 𝑛1. 

P : 𝑛1 ketemu berapa?  

S-07 : 18, Pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-07 : Insyaallah, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak? 

S-07 : Tidak, Pak. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 
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S-07 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-07 pada butir 

soal nomor 1, S-07 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-07 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-07 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.30 Hasil Pekerjaan S-07 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.37 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-07 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-07 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 
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Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. M 

S-07 mampu menuliskan 

perencanaan dan model 

matematika permasalahan soal 

nomor 2 dari rumus rata-rata 

gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

TM 

S-07 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan 

soal nomor 2 dengan lengkap dan 

tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-07 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-07 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-07 : Nilai rata-rata ulangan 72, nilai rata-rata siswa putra 75, nilai rata-rata  

               siswa putri 70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-07 : Banyak seluruh siswa di kelas, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-07 : Rata-rata gabungan Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-07 : 𝑛1 banyak siswa putra, 𝑛2nya banyak siswa putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

               tersebut? 

S-07 : Nilai rata-ratanya dimasukkan ke rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Nilai rata-ratanya yang mana? 

S-07 : Semuanya, Pak. 

P : Ini kamu belum selesai ya mengerjakannya? 

S-07 : Iya Pak. Kemarin waktunya habis duluan. 
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P : Kalo disuruh melanjutkan bisa kan? 

S-07 : Bisa, Pak. 

P : Coba setelah ini ketemu apa? 

S-07 : Ini nanti kan ketemu 𝑛1nya, Pak. Lalu nyari 𝑛2 nya Pak. 

P : Kalo 𝑛1 dan 𝑛2nya ketemu sudah selesai? 

S-07 : Tinggal dijumlahkan Pak, nanti ketemu jumlah seluruh siswanya. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-07 : Nyari banyak siswa dari nilai rata-rata gabungan, Pak. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-07 pada butir 

soal nomor 2, S-07 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-07 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-07 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-07 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-7 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-07 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.31 Hasil Pekerjaan S-07 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.38 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-07 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-07 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-07 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 3 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-07 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 3 

dengan tepat. 
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Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

M 

S-07 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-07 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-07 : Tabel nilai hasil ulangan ini, Pak. 

P : Ada lagi? 

S-07 : Rata-ratanya 7,3, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-07 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : Ini, Pak. 𝑛 

P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-07 : siswa yang mendapat nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-07 : Nilai-nilai ini dimasukan ke rumus rata-ratanya, Pak. Nanti nilai  

              rata-ratanya dimasukan 7,3. 

P : Itu nanti untuk mencari apa? 

S-07 : Mencari 𝑛 Pak 

P : 𝑛 nya ketemu berapa? 

S-07 : Ketemu 8, Pak. 

P : Setelah nilai 𝑛 ketemu, lalu bagaimana? 

S-07 : Mencari Median dan Modusnya, Pak. 

P : Median dan Modusnya ketemu berapa? 

S-07 : Mediannya 7, Modusnya juga 7 Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-07 : Median dan modus dari nilai ulangan tersebut adalah 7. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-07 pada butir 

soal nomor 3, S-07 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 
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dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-7 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-07 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.32 Hasil Pekerjaan S-07 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 

Tabel 4.39 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-07 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-07 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 

M 
S-07 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 
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permasalahan soal nomor 4 dari 

rumus median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

TM 

S-07 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 4 dengan lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-07 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-07 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sulit, Pak. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-07 : Ada empat bilangan asli yang sudah diurutkan, Pak. Median dan rata- 

              ratanya sama dengan 7.  

P : Ada yang diketahui lagi? 

S-07 : Jangkauan data bilangan tersebut 6, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-07 : Berapakah bilangan terbesar dan terkecilnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus median, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : 𝐴 bilangan terkecil, 𝐵 bilangan terbesar. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-07 : Dengan rumus median nanti ketemu 𝐵 + 𝐶 = 14, lalu dimasukan ke  

              rumus rata-rata ketemu 𝐴 + 𝐷 = 14. Setelah itu nggak tau Pak,  

              diapakan lagi. Lupa.  
P : Selain median dan rata-rata yang diketahui lagi apa? 

S-07 : Jangkauannya 6, Pak. 

P : Jangkauan itu apa? 

S-07 : Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, Pak. 

P : Berarti apa yang bisa kamu dapat dari jangkauan? 

S-07 : (diam) 

P : Tadi bilangan terkecil dan terbesar kamu misalkan apa? 

S-07 : terkecil 𝐴, terbesar 𝐷, Pak. 
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P : Berarti apa yang kamu dapat dari jangkauan. 

S-07 : 𝐷 − 𝐴 = 6 

P : Lalu bagaimana biar dapat nilai 𝐴 dan 𝐷. 

S-07 : Nggak tau, Pak. 

P : Tadi dari nilai rata-ratakan kamu dapatkan 𝐴 + 𝐷 = 14, kemudian dari  

               jangkauan kita dapatkan 𝐷 − 𝐴 = 6. Kita dapatkan dua persamaan,  

              𝐴 + 𝐷 = 14 dan 𝐷 − 𝐴 = 6. Kemudian dengan cara eliminasi dan  

              subtitusi nanti kita bisa dapatkan nilai 𝐴 dan 𝐷. Bisa dipahami. 

S-07 : Bisa, Pak. 

P : Apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-07 : Nyari nilai terkecil dan terbesar dari jangkauan Pak. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-07 pada butir 

soal nomor 4, S-07 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-07 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-07 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-07 tidak menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban. 

4.1.9.3.2 Subjek Penelitian S-08 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-08 pada Butir Soal Nomor 1  

 Hasil pekerjaan tertulis S-08 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.33 Hasil Pekerjaan S-08 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.40 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-08 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-08 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-08 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 1 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

TM 

S-08 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 1 dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah TM 

S-08 belum menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1 dengan tepat. 

Keterangan: 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 
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Berikut ini adalah hasil wawancara S-08 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang atau  

               sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-08 : Rata-rata nilai ulangan matematika 7, Dua siswa yang baru saja 

               mengikuti susulan dimasukan, nilainya 4 dan 6, rata-ratanya menjadi  

               6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-08 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑛1, Pak. 

P : 𝑛1 itu apa? 

S-08 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan.  

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-08 : Dengan rata-rata awal sebelum siswa susulan dimasukan dapat  

               diperoleh jumlah seluruh nilai sebelum siswa susulan dimasukan. Lalu  

               dengan rata-rata setelah siswa susulan dimasukan nanti ketemu banyak  

               siswa sebelum siswa susulan dimasukan, Pak.  

P : Ketemu berapa?  

S-08 : 14, Pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-08 : Iya, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak? 

S-08 : Tidak, Pak. 

P : Coba lihat bagian ini. 6,8𝑛1 − 7𝑛1 hasilnya berapa? 

S-08 : Oiya, salah hitung ya Pak. 

P : Harusnya ini berapa? 

S-08 : 0,2𝑛1 ya Pak. 

P : Berarti harusnya ketemu berapa? 

S-08 : 18, Pak. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-08 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-09 pada butir 

soal nomor 1, S-08 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 
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masalah yang belum terpenuhi oleh S-08 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-08 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-08 belum mampu menuliskan penyelesaian kesimpulan dengan tepat. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-8 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-08 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.34 Hasil Pekerjaan S-08 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.41 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-08 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan 
M 

S-08 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 
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(understanding 

the problem) 

pemberian 

lambang. 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-08 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 2 dari 

rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-08 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 2 

dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah M 

S-08 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-08 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-08 : Nilai rata-rata ulangan 72, nilai rata-rata siswa putra 75, nilai rata-rata  

               siswa putri 70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-08 : Banyak siswa pada kelas tersebut. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-08 : 𝑛1 siswa putra, 𝑛2 siswa putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

               tersebut? 

S-08 : Nilai rata-rata ulangan, nilai rata-rata putra, nilai rata-rata putri  

               dimasukan ke rumus rata-rata gabungan, Pak. Nanti 𝑛2nya diganti  

               𝑛1 + 6. 

P : Itu nyari apa? 

S-08 : Nyari 𝑛1nya Pak. 

P : Ketemu berapa 𝑛1nya? 

S-08 : 12, Pak. 
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P : Setelah itu bagaimana? 

S-08 : Setelah itu nyari 𝑛2 Pak. 

P : Bagaimana caranya? 

S-08 : 𝑛1 + 6 pak. Ketemu 18. 

P : Kalo 𝑛1 dan 𝑛2nya ketemu apakah sudah selesai? 

S-08 : belum, Pak. Ini 𝑛1 + 𝑛2 Pak. 12 + 18 = 30. 
P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-08 : Banyak siswa di kelas tersebut ada 30 siswa. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-08 pada butir 

soal nomor 2, S-08 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-8 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-08 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.35 Hasil Pekerjaan S-08 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.42 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-08 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-08 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-08 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 3 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-08 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 3 

dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah M 

S-08 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 
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Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-08 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-08 : Nilai ujian akhir semester, Pak. Yang nilainya 6 ada 4, 7 ada 𝑛, 8 ada  

              6, 9 ada 2 sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-08 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-08 : Nilai tengah, Pak. 

P : Kalo Modus? 

S-08 : Nilai yang sering muncul. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : Ini Pak, 𝑛. Banyak siswa yang mendapat nilai 7. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-08 : Mencari nilai 𝑛 dulu, Pak. 

P : Caranya? 

S-08 : Nilainya ini dimasukan ke rumus rata-rata Pak. Nilai rata-ratanya  

              diganti 7,3, nanti ketemu 𝑛 nya. 

P : Setelah 𝑛 nya ketemu, bagaimana? 

S-08 : Mencari median dan modus, Pak. 

P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-08 : Mediannya 7, modusnya 7. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat mengoreksi  

              jawabanmu lagi? 

S-08 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-08 : Jadi nilai median dan modus nilai ujian matematika tersebut 7, Pak. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-08 pada butir 

soal nomor 3, S-08 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 
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matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-8 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-08 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.36 Hasil Pekerjaan S-08 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 

Tabel 4.43 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-08 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-08 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 



200 

 
 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-08 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 4 dari 

rumus median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-08 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 4 

dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi dan 

solusi masalah M 

S-08 mampu menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-08 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sulit. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-08 : Median dan rata-rata empat bilangan asli yang diurutkan adalah 7,  

              jangkauan data bilangan tersebut 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-08 : Bilangan terbesar dan terkecil. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus median, rata-rata dan jangkauan Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 sebagai empat bilagan asli yang diurutkan. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-08 : Dari rumus median nanti ketemu 𝑏 + 𝑐 = 14, lalu ini dimasukan ke  

              rumus rata-rata nanti ketemu 𝑎 + 𝑑 = 14, Pak. Jangkauan kan  

              𝑑 − 𝑎 = 6. Dua ini nanti dieliminasi dan subtitusi ketemu nilai 𝑎 dan  

              𝑑, Pak. 
P : Jawabannya ketemu berapa? 

S-08 : 𝑎 ketemu 4 dan 𝑑 ketemu 10 Pak. 

P : Apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-08 : Jadi bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 4 dan 10. 
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  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-08 pada butir 

soal nomor 4, S-08 dapat memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, 

dan melihat kembali serta dapat memenuhi semua langkah strategi pemodelan 

matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian lambang, membangun 

model matematika, melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah. 

4.1.9.3.3 Subjek Penelitian S-09 

1. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-09 pada Butir Soal Nomor 1 

 Hasil pekerjaan tertulis S-09 untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.37 Hasil Pekerjaan S-09 untuk Butir Soal Nomor 1 Post-Test KPM 

Tabel 4.44 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-09 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 1 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan 
M 

S-09 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 
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(understanding 

the problem) 

pemberian 

lambang. 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 1. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-09 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 1 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-09 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 1 

dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-09 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 1. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.    

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-09 untuk butir soal nomor 1. 

P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang atau  

               sulit? 

S-09 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-09 : Rata-rata nilai awal 7, Dua siswa masuk rata-ratanya menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-09 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Dari rumus rata-rata Pak. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝐴 dan 𝐵, Pak. 

P : 𝐴 dan 𝐵 itu sebagai apa? 

S-09 : 𝐴 nilai siswa susulan 1, 𝐵 nilai siswa susulan 2. 

P : Apa benar nilai siswa susulan belum diketahui? 

S-09 : eh, sudah diketahui Pak. 

P : Lalu apa yang harus dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛1 Pak. 

P : 𝑛1 itu sebagai apa? 

S-09 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-09 : Dari rata-rata awal didapatkan jumlah nilai sebelum siswa susulan  

               dimasukan yaitu 7𝑛1. Lalu 7𝑛1 ini disubtitusikan di rumus rata-rata  

               akhir, nanti ketemu nilai 𝑛1 = 18, Pak.  
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P : Jadi jawabannya berapa? 

S-09 : 18, Pak. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S-09 : Iya, Pak. 

P : Kemarin dikoreksi lagi tidak? 

S-09 : Tidak, Pak. 

P : Ini pekerjaanmu tidak dilengkapi dengan kesimpulannya ya? 

S-09 : Oiya, Pak. Lupa. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-09 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-09 pada butir 

soal nomor 1, S-09 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-09 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-09 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-09 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

2. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-09 pada Butir Soal Nomor 2 

 Hasil pekerjaan tertulis S-09 untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.38 Hasil Pekerjaan S-09 untuk Butir Soal Nomor 2 Post-Test KPM 

Tabel 4.45 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-09 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 2 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-09 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 2. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-09 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 2 dari 

rumus rata-rata gabungan. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

TM 

S-09 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 2 dengan lengkap dan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-09 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 2. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   
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 Berikut ini adalah hasil wawancara S-09 untuk butir soal nomor 2. 

P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Susah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-09 : Nilai rata-rata kelas 72, rata-rata siswa putra 75, rata-rata siswa putri  

               70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-09 : Banyak siswa putri. 

P : Coba dibaca lagi soalnya. 

S-09 : Yang ditanya banyak siswa di kelas Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛1 dan 𝑛2. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-09 : Siswa putra dan siswa putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal 

               tersebut? 

S-09 : Nilai rata-rata kelas, rata-rata putra, dan rata-rata putri dimasukan ke  

               rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Ini belum selesai ya? 

S-09 : Iya, Pak.  

P : Kenapa kok belum selesai? 

S-09 : Waktunya habis, Pak. 

P : Ini kan kamu misalkan banyak siswa putra = 𝑛2 − 6, berarti ini  

               disubtitusikan ke 𝑛1 atau 𝑛2? 

S-09 : Oiya, Pak. Seharusnya yang diganti 𝑛2 − 6 itu 𝑛1nya ya. 

P : Iya. Berarti ini kurang tepat ya? Kalo suruh melanjutkan bisa kan? 

S-09 : Bisa, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-09 : (diam) 

P : Jadi kita bisa menentukan banyak siswa dari rata-rata gabungan. 

  Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-09 pada butir 

soal nomor 2, S-09 dapat memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-9 adalah melaksanakan rencana dan melihat 
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kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-09 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 

S-09 belum mampu menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban soal nomor 2. 

3. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-09 pada Butir Soal Nomor 3 

 Hasil pekerjaan tertulis S-09 untuk butir soal nomor 3 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.39 Hasil Pekerjaan S-09 untuk Butir Soal Nomor 3 Post-Test KPM 

Tabel 4.46 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-09 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 3 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-09 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 3. 
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Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-09 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 3 dari 

rumus rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

M 

S-09 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai dan mampu 

menuliskan langkah penyelesaian 

dari permasalahan soal nomor 3 

dengan tepat. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-09 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 3. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.    

 Berikut ini adalah hasil wawancara S-09 untuk butir soal nomor 3. 

P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-09 : Nilai ujian, Pak. Yang nilainya 6 ada 4, 7 ada 𝑛, 8 ada 6, 9 ada 2. 

P : Ada lagi yang diketahui? 

S-09 : Rata-rata nilai 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-09 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛 = banyak siswa yang nilainya 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-09 : Nilai-nilainya ini dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. Rata-ratanya  

              nanti diganti 7,3.  

P : Itu mencari nilai apa? 

S-09 : Mencari nilai 𝑛, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-09 : 8, Pak. 

P : Setelah 𝑛 nya ketemu, bagaimana? 

S-09 : Mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-09 : Nilai tengah, Pak. 
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P : Kalau modus? 

S-09 : Nilai yang sering muncul, Pak. 

P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-09 : ketemu 7, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak jawabanmu tadi? 

S-09 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-09 : Jadi median dan modus dari nilai ujian matematika tersebut 7. 

 Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-09 pada butir 

soal nomor 3, S-09 dapat memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan 

serta memenuhi 3 langkah strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan 

variabel atau pemberian lambang, membangun model matematika, dan 

menyelesaikan model. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang belum 

terpenuhi oleh S-09 adalah melihat kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi oleh S-09 adalah interpretasi atau solusi masalah 

karena S-09 tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban. 

4. Analisis Kemampuan pemecahan masalah S-9 pada Butir Soal Nomor 4 

 Hasil pekerjaan tertulis S-09 untuk butir soal nomor 4 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.40 Hasil Pekerjaan S-09 untuk Butir Soal Nomor 4 Post-Test KPM 

Tabel 4.47 Uraian Indikator KPM dengan Strategi Pemodelan Matematika S-09 

pada Hasil Post-Test KPM Butir Soal Nomor 4 

Indikator KPM Langkah SPM Ket Penjelasan dan Uraian 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian 

lambang. 

M 

S-09 mampu menuliskan variabel 

dan memberikan lambang pada 

besaran yang dipunyai 

permasalahan soal nomor 4. 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Membangun 

model 

matematika. 
M 

S-09 mampu menuliskan 

perencanaan dan model matematika 

permasalahan soal nomor 4 dari 

rumus median dan rata-rata. 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Menyelesaikan 

model. 

TM 

S-09 mampu mensubtitusikan 

variabel yang dipunyai, namun 

belum mampu menuliskan langkah 

penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 4 dengan lengkap. 

Melihat kembali 

(looking back) 

Interpretasi 

dan solusi 

masalah 

TM 

S-09 tidak menuliskan solusi dan 

interpretasi dari permasalahan soal 

nomor 4. 

Keterangan 

M : memenuhi indikator KPM dan langkah SPM. 

TM : tidak memenuhi indikator KPM dan langkah SPM.   
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 Berikut ini adalah hasil wawancara S-09 untuk butir soal nomor 4. 

P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Sulit, Pak. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-09 : Median dan rata-rata dari empat bilangan 7, Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-09 : Bilangan terbesar dan terkecil, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Dari median, rata-rata dan jangkauan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 sebagai empat bilagan asli. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-09 : Dari median ketemu 𝑏 + 𝑐 = 14, dari rata-rata ketemu 𝑎 + 𝑑 = 14, 

              dari jangkauan ketemu 𝑑 − 𝑎 = 6. Nanti 𝑎 + 𝑑 = 14 ditambah dengan  

              𝑑 − 𝑎 = 6, Pak. 
P : Jawabannya ketemu berapa? 

S-09 : 10, Pak. 

P : 10 itu apa? 

S-09 : 𝑑nya Pak. Bilangan terbesar. 

P : Bilangan terkecilnya? 

S-09 : Oiya, belum ya Pak. 

P : Bagaimana cara mencari bilangan terkecil? 

S-09 : Dimasukan ke 𝑎 + 𝑑 = 14, Pak. 𝑎 + 10 = 4, 𝑎 = 14 − 10 = 4. 

P : Iya, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-09 : Jadi bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 4 dan 10. 

   Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara S-09 pada butir 

soal nomor 4, S-09 dapat memenuhi 4 indikator kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu memahami masalah dan membuat perencanaan serta memenuhi 2 langkah 

strategi pemodelan matematika, yaitu mendefinisikan variabel atau pemberian 

lambang dan membangun model matematika. Indikator kemampuan pemecahan 

masalah yang belum terpenuhi oleh S-9 adalah melaksanakan rencana dan melihat 

kembali, sedangkan langkah strategi pemodelan matematika yang belum terpenuhi 

oleh S-09 adalah melaksanakan model dan interpretasi atau solusi masalah karena 
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S-09 belum mampu menuliskan penyelesaian dengan lengkap dan tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawaban soal nomor 4. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Ketuntasan Belajar 

 Berdasarkan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 

mendapatkan penerapan strategi pemodelan matematika pada kemampuan 

pemecahan masalah melalui generative learning model diperoleh nilai rata-rata 

74,30 dengan simpangan baku 14,36. Setelah melalui uji rata-rata satu pihak yaitu 

pihak kiri diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,663 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,696, sehingga 𝐻0 

diterima. Dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil post-test 

kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan 65. Selain itu, 

melalui uji proporsi satu pihak yaitu pihak kiri diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,408 >

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −0,125, sehingga 𝐻0 diterima yang berarti bahwa proporsi siswa yang 

mendapatkan nilai hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari 

atau sama dengan KKM 65 adalah lebih dari atau sama dengan 75%. 

 Melalui uji rata-rata satu pihak (pihak kiri) dan uji proporsi satu pihak 

(pihak kiri) dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning model telah 

mencapai ketuntasan belajar baik ketuntasan KKM maupun ketuntasan klasikal. 

4.2.2 Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 menggunakan uji beda rata-rata observasi 

berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata nilai pre-

test dan post-test kemampuan pemecahan masalah. Diketahui bahwa rata-rata nilai 
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pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa berturut-turut 51,72 

dan 74,30. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah siswa setelah mendapatkan penerapan strategi pemodelan matematika 

pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative learning model. 

Selanjutnya, berdasarkan uji normalitas gain diperoleh peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa sebesar 0,467 yang termasuk ke dalam kategori 

peningkatan sedang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Alba, Chotim, & Junaedi (2014), yang menyatakan bahwa  generative learning 

model efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu, penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santos et al. (2015) dan Eric 

(2009) yang menunjukan bahwa penerapan pemodelan matematika dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

4.2.3 Pengaruh Mathematics Self-Efficacy Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

 Pengaruh mathematics self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dapat diketahui melalui uji regresi. Dari uji regresi didapatkan bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut. 

�̂� = −7,370 + 1,601𝑋 

Melalui uji kelinieran dan keberartian regresi dapat diketahui apakah terdapat 

hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

39,780 ≥ 4,149 = 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yang artinya terdapat hubungan linier antara 

mathematics self-efficacy dengan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 



213 

 
 

siswa.  Sedangkan untuk melihat seberapa besar hubungan mathematics self-

efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dilakukan perhitungan 

koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,755 dan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,570. Nilai dari koefisien korelasi sebesar 0,755 menunjukkan hubungan 

yang cukup tinggi antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan 

masalah. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,570 menunjukkan bahwa 

mathematics self-efficacy berpengaruh sebesar 57% terhadap kemampuan 

pemecahan masalah, sedangkan 43% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2.4 Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari Mathematics 

Self-Efficacy Siswa 

 Sebelum diberikan perlakuan pada kelas eksperimen, terlebih dahulu siswa 

diberikan kuesioner Mathematics Self-Efficacy untuk mengetahui tingkat 

Mathematics Self-Efficacy dari masing-masing siswa kelas eksperimen. Dari 

kuesioner yang diberikan, diketahui sebanyak 7 siswa masuk dalam kategori 

Mathematics Self-Efficacy rendah, 17 siswa masuk dalam kategori Mathematics 

Self-Efficacy sedang dan 8 siswa masuk dalam kategori Mathematics Self-Efficacy 

tinggi. 

4.2.4.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Kelompok Mathematics 

Self-Efficacy Rendah 

 Dari hasil kuesioner Mathematics Self-Efficacy yang sudah diberikan, 

terdapat 7 siswa yang termasuk ke dalam kategori Mathematics Self-Efficacy 
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rendah. Berikut adalah hasil tes kemampuan pemecahan masalah dari 7 siswa 

tersebut. 

Tabel 4.48 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan 

Mathematics Self-Efficacy Rendah 

Kode Siswa Nilai Pre-Test Kategori Nilai Post-Test Kategori 

E-02 48 Sedang 55 Rendah 

E-04 43 Rendah 65 Sedang 

E-06 43 Rendah 53 Rendah 

E-11 40 Rendah 53 Rendah 

E-25 48 Sedang 65 Sedang 

E-26 50 Sedang 58 Rendah 

E-32 40 Rendah 53 Rendah 

Rata-rata 44,29  57,14  

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah tersebut terlihat bahwa 

siswa dengan mathematics self-efficacy rendah kecenderungan mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah yang rendah. 

 Dari 7 siswa dengan kategori mathematics self-efficacy rendah tersebut 

dipilih 3 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu E-04 sebagai S-01, 

E-25 sebagai S-02, dan E-26 sebagai S-03. Setelah melalui analisis data kualitatif 

dari hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara terhadap subjek penelitian dengan 

kategori mathematics self-efficacy rendah didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.49 Hasil Analisis Kualitatif dari Hasil Pekerjaan Tertulis dan Hasil 

Wawancara Subjek Penelitian Kategori Mathematics Self-Efficacy Rendah 

Subjek S-01 S-02 S-03 

 Indikator 

KPM 
Langkah SPM 

No. Soal No. Soal No. Soal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian lambang. 

√ √ √ √ × √ √ × × √ √ √ 

Membuat 

perencanaan 

Membangun model 

matematika. 
√ √ √ × × √ √ √ × √ √ √ 

Melaksanakan 

perencanaan 

Menyelesaikan 

model. 
√ √ × × × × √ √ × × √ √ 
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Melihat 

kembali 

Interpretasi dan 

solusi masalah 
× √ × × × × × × × × × × 

Keterangan: 

√ : memenuhi 

× : tidak memenuhi 

Dari hasil analisis kualitatif hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara pada 

subjek penelitian dengan kategori mathematics self-efficacy rendah terlihat masih 

banyak indikator kemampuan pemecahan masalah dan langkah pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa siswa dengan kategori 

mathematics self-efficacy rendah mempunyai kemampuan pemecahan masalah 

yang masih tergolong rendah. 

4.2.4.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Kelompok Mathematics 

Self-Efficacy Sedang 

 Dari hasil kuesioner mathematics self-efficacy yang sudah diberikan, 

terdapat 17 siswa yang termasuk ke dalam kategori mathematics self-efficacy 

sedang. Berikut adalah hasil tes kemampuan pemecahan masalah dari 17 siswa 

tersebut. 

Tabel 4.50 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan 

Mathematics Self-Efficacy Sedang 

Kode Siswa Nilai Pre-Test Kategori Nilai Post-Test Kategori 

E-01 48 Sedang 75 Sedang 

E-03 43 Rendah 73 Sedang 

E-07 48 Sedang 53 Rendah 

E-08 58 Sedang 90 Tinggi 

E-09 45 Sedang 55 Rendah 

E-10 45 Sedang 80 Sedang 

E-12 40 Rendah 68 Sedang 

E-14 55 Sedang 73 Sedang 
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E-17 55 Sedang 88 Sedang 

E-21 40 Rendah 88 Sedang 

E-22 40 Rendah 65 Sedang 

E-23 53 Sedang 73 Sedang 

E-24 68 Tinggi 83 Sedang 

E-27 58 Sedang 68 Sedang 

E-28 58 Sedang 70 Sedang 

E-29 53 Sedang 88 Sedang 

E-31 58 Sedang 70 Sedang 

Rata-rata 50,62  73,82  

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah tersebut terlihat bahwa 

siswa dengan mathematics self-efficacy sedang mempunyai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah yang lebih baik dari siswa dengan mathematics self-efficacy 

rendah. 

 Dari 17 siswa dengan kategori mathematics self-efficacy sedang tersebut 

dipilih 3 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu E-07 sebagai S-04, 

E-08 sebagai S-05, dan E-09 sebagai S-06. Setelah melalui analisis data kualitatif 

dari hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara terhadap subjek penelitian dengan 

kategori mathematics self-efficacy sedang didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.51 Hasil Analisis Kualitatif dari Hasil Pekerjaan Tertulis dan Hasil 

Wawancara Subjek Penelitian Kategori Mathematics Self-Efficacy Sedang 

Subjek S-04 S-05 S-06 

Indikator 

KPM 
Langkah SPM 

No. Soal No. Soal No. Soal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian lambang. 

× √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × 

Membuat 

perencanaan 

Membangun model 

matematika. 
× √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × 

Melaksanakan 

perencanaan 

Menyelesaikan 

model. 
× × √ × × √ √ √ √ √ × × 

Melihat 

kembali 

Interpretasi dan 

solusi masalah 
× × × × × √ √ √ × × × × 
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Keterangan: 

√ : memenuhi 

× : tidak memenuhi 

Dari hasil analisis kualitatif hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara pada 

subjek penelitian dengan kategori mathematics self-efficacy sedang terlihat masih 

banyak indikator kemampuan pemecahan masalah dan langkah pemodelan 

matematika yang belum terpenuhi, namun ini menunjukkan bahwa indikator 

kemampuan pemecahan masalah yang terpenuhi oleh siswa dengan kategori 

mathematics self-efficacy sedang lebih banyak dari siswa dengan mathematics self-

efficacy rendah. 

4.2.4.3 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Kelompok Mathematics 

Self-Efficacy Tinggi. 

 Dari hasil kuesioner mathematics self-efficacy yang sudah diberikan, 

terdapat 8 siswa yang termasuk ke dalam kategori mathematics self-efficacy tinggi. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemecahan masalah dari 8 siswa tersebut. 

Tabel 4.52 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan 

Mathematics Self-Efficacy Tinggi 

Kode Siswa Nilai Pre-Test Kategori Nilai Post-Test Kategori 

E-05 60 Sedang 90 Tinggi 

E-19 68 Tinggi 83 Sedang 

E-16 58 Sedang 93 Tinggi 

E-20 58 Sedang 90 Tinggi 

E-30 55 Sedang 95 Tinggi 

E-13 58 Sedang 93 Tinggi 

E-15 70 Tinggi 85 Sedang 

E-18 60 Sedang 95 Tinggi 

Rata-rata 60,63  90,91  
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah tersebut terlihat bahwa 

siswa dengan mathematics self-efficacy tinggi mempunyai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah yang lebih baik dari siswa dengan mathematics self-efficacy 

rendah dan sedang. 

 Dari 8 siswa dengan kategori mathematics self-efficacy rendah tersebut 

dipilih 3 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu E-13 sebagai S-07, 

E-18 sebagai S-08, dan E-20 sebagai S-09. Setelah melalui analisis data kualitatif 

dari hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara terhadap subjek penelitian dengan 

kategori mathematics self-efficacy sedang didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 53 Hasil Analisis Kualitatif dari Hasil Pekerjaan Tertulis dan Hasil 

Wawancara Subjek Penelitian Kategori Mathematics Self-Efficacy Sedang 

Subjek S-07 S-08 S-09 

Indikator 

KPM 
Langkah SPM 

No. Soal No. Soal No. Soal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Memahami 

masalah 

Mendefinisikan 

variabel dan 

pemberian lambang. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Membuat 

perencanaan 

Membangun model 

matematika. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Melaksanakan 

perencanaan 

Menyelesaikan 

model. 
√ × √ × × √ √ √ √ × √ × 

Melihat 

kembali 

Interpretasi dan 

solusi masalah 
√ × √ × × √ √ √ × × × × 

 Keterangan: 

√ : memenuhi 

× : tidak memenuhi 

Dari hasil analisis kualitatif hasil pekerjaan tertulis dan hasil wawancara pada 

subjek penelitian dengan kategori mathematics self-efficacy tinggi terlihat masih 

ada indikator kemampuan pemecahan masalah dan langkah pemodelan matematika 



219 

 
 

yang belum terpenuhi. Indikator yang mampu terpenuhi oleh subjek dengan 

mathematics self-efficacy tinggi lebih banyak dibanding subjek dengan 

mathematics self-efficacy rendah. 
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  BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan pemecahan masalah 

dengan strategi pemodelan matematika ditinjau dari mathematics self-efficacy 

siswa melalui generative learning model yang dilaksanakan pada materi statistika 

kelas VIII di SMP Negeri 41 Semarang diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika 

melalui generative learning model pada materi statistika kelas VIII mencapai 

ketuntasan belajar. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika 

melalui generative learning model pada materi statistika kelas VIII mengalami 

peningkatan. 

3. Adanya pengaruh positif antara tingkat mathematics self-efficacy terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

4. Siswa dengan tingkat mathematics self-efficacy tinggi cenderung mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dari siswa dengan tingkat 

mathematics self-efficacy sedang dan rendah serta siswa dengan tingkat 

mathematics self-efficacy sedang cenderung mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah yang lebih baik dari siswa dengan tingkat mathematics self-

efficacy rendah. 
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5.2 Saran 

1. Strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui generative 

learning model dapat digunakan oleh guru mata pelajaran matematika kelas 8 

SMP Negeri 41 Semarang sebagai referensi pembelajaran pada materi statistika 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

2. Tingkat mathematics self-efficacy berpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa sehingga guru mata pelajaran matematika kelas 8 

SMP Negeri 41 Semarang perlu memberikan perlakuan yang tepat terutama pada 

siswa dengan tingkat mathematics self-efficacy rendah dan sedang. 
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Lampiran 1 

  

DAFTAR NAMA SISWA 
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Lampiran 1.a  

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

SOAL PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Nama Siswa Kode Siswa 

1 Adha Rolandino UCA-01 

2 Anantyo Thigo Haryo Leksono UCA-02 

3 Ardi Firman Ramadani UCA-03 

4 Bikhnadza Syabina Ragil UCA-04 

5 Ceria Hayyu Rahmadani UCA-05 

6 Dama Nibras Zaki UCA-06 

7 Davina Rafaeyfa Alfarizki UCA-07 

8 Dela Anggun Nuranisa UCA-08 

9 Diva Fasma Sekar Nirwana Sasongko UCA-09 

10 Elang Nukmianolo UCA-10 

11 Farah Aulia Zahra UCA-11 

12 Fayza Rossyta Irfara Putri UCA-12 

13 Febrian Krisna Aji UCA-13 

14 Firjatullah Alaudin Hamzah UCA-14 

15 Galih Prayogo UCA-15 

16 Iqbal Ade Akbar UCA-16 

17 Khairani Asna Septiani UCA-17 

18 Lintang Kinasih Henayusiwi UCA-18 

19 Malika Hanan Wanodya UCA-19 

20 Muhamad Ivan Mahardika Putra UCA-20 

21 Muhammad Zidane Zuhura Elfaiz UCA-21 

22 Najmi Allegra Lesmana UCA-22 

23 Nasywa Farah Nabila UCA-23 

24 Naufal Daffa Gusti Ramadhan UCA-24 

25 Normanda Auliya Cahyaning Pusparini UCA-25 

26 Nuzula Pramasitta UCA-26 

27 Rania Riske Maretty UCA-27 

28 Rasendriya Jihan Widya UCA-28 

29 Rassya Aulian Revansyah UCA-29 

30 Sarrabitha Rianjani Moha UCA-30 

31 Vania Maheswari Putri Ananto UCA-31 

32 Yazmin Mufida Khairunnisa UCA-32 
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Lampiran 1.b  

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

SOAL POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Nama Siswa Kode Siswa 

1 Aisyah Himmah Azkiyah UCB-01 

2 Allyfa Ayu Permatasari UCB-02 

3 Amanda Husna Yasyifa UCB-03 

4 Amjad Abdurrahman UCB-04 

5 Antantara Afwa Adjeung Amalia Priaman UCB-05 

6 Arkan Savero UCB-06 

7 Bunga Melati Putri Luqman UCB-07 

8 Diah Ayu Pinasti UCB-08 

9 Divany Adhi Cantika UCB-09 

10 Eksa Rizky Sutarno Dasman UCB-10 

11 Elang Siddha Bara Aulia UCB-11 

12 Farhan Al Ghifari UCB-12 

13 Fauzan Iqbal Arravi UCB-13 

14 Fawazya Nasril Hidayatullah Arafad UCB-14 

15 Kenan Dayuantoro UCB-15 

16 Laksmi Khairunnisa Arisanti UCB-16 

17 Milla Hanifah Ratu Faiza UCB-17 

18 Muhammad Fadli UCB-18 

19 Muhammad Fauzan Ilham Habibie UCB-19 

20 Naila Afiqa Jannah UCB-20 

21 Najwa Armeliana Rosyadi UCB-21 

22 Nazwa Nadia Saputri UCB-22 

23 Nisrina Izdihar UCB-23 

24 Rana Luthfi Istiya Khairunnisa UCB-24 

25 Revanya Putri Noventina Tawas UCB-25 

26 Rona Nabilah UCB-26 

27 Salma Ramadhani Putri Jasriyansyah UCB-27 

28 Sanjaya Aji Perdana Putera UCB-28 

29 Shifa Anadya Humaira UCB-29 

30 Syafina Alya Darindrani UCB-30 

31 Tasma Snada Magaba UCB-31 

32 Zafira Hasna Aflaha UCB-32 
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Lampiran 1.c 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN (VIII F) 

No Nama Siswa Kode Siswa 

1 Adam Hafiz Abdul Said E-01 

2 Aditya Hari Setiawan E-02 

3 Aditya Maulana Al Lathif E-03 

4 Adnan Fauzi E-04 

5 Ardha Friska Oktalianda E-05 

6 Arridlo Muttaqin Majid E-06 

7 Arya Faith Pratama E-07 

8 Azahra Marsha Amalia E-08 

9 Bagus Joko Santoso E-09 

10 Bagus Nur Sahid E-10 

11 Bintang Putra Prirezna E-11 

12 Bintang Satrio Wibowo E-12 

13 Choirunnisa Safa Fayzalmi E-13 

14 Danu Satria E-14 

15 Davin muhammad C. Isyak E-15 

16 Dendi Cahya Wicaksana E-16 

17 Dewi Tsawabul Jazilah E-17 

18 D'liya Salsabila E-18 

19 Elisa Dwi Ariyanti E-19 

20 Evawati Dewi Wibowo E-20 

21 Ferdhy Dwi Prasetyo E-21 

22 Hafizal Satria Hutama E-22 

23 Indra Syayoga E-23 

24 Isna Karimah E-24 

25 Ivan Kurniawan E-25 

26 Muhammad Abidin E-26 

27 Muhammad Totty Artha E-27 

28 Nanda Cahya Bintang E-28 

29 Nimas Dayu Melanita Sari E-29 

30 Novita Jayanti E-30 

31 Rainy Delima W. E-31 

32 Rangga Tri Widiyanto E-32 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI PTS MATEMATIKA KELAS VIII 

SMP NEGERI 41 SEMARANG 

VIII A VIII B VIII C VIII D VIII E VIII F VIII G VIII H VIII I 

62 60 60 62 65 63 67 65 72 

63 70 66 61 63 64 59 65 69 

61 58 60 61 65 65 68 65 69 

65 67 69 68 72 65 65 58 62 

58 58 62 60 63 65 65 65 68 

67 63 66 65 70 63 65 68 65 

65 62 63 65 70 64 63 64 65 

70 65 63 63 68 58 63 58 64 

62 62 63 63 68 58 73 64 63 

57 58 60 60 61 58 58 63 60 

55 55 55 60 63 60 59 59 58 

60 60 60 71 65 62 63 58 58 

68 68 68 59 63 63 59 63 63 

63 63 58 59 61 63 62 58 58 

58 56 55 59 61 63 58 58 58 

63 63 58 59 61 63 60 63 58 

62 62 58 59 61 62 59 63 58 

65 63 58 59 61 66 60 63 63 

58 58 58 59 63 67 61 63 63 

63 67 58 63 58 62 60 62 64 

58 58 58 61 62 69 58 58 58 

62 62 60 58 58 68 58 58 58 

69 63 63 63 68 59 62 62 62 

58 58 58 58 68 68 58 58 60 

63 56 58 58 62 64 62 62 62 

65 62 63 62 68 62 58 61 60 

58 65 62 62 66 64 62 60 61 

68 60 62 62 66 58 61 60 61 

63 56 56 58 58 58 61 60 61 

62 60 60 61 66 63 59 59 59 

66 68 62 61 65 68 69 61 59 

58   53 58   58     59 

 

 

  



232 

 
 

Lampiran 3 

  

INSTRUMEN UJI COBA 

SOAL TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 
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Lampiran 3.a 

KISI-KISI UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 22 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester :  VIII/2 

Materi Pokok   : Statistika 

Alokasi Waktu : 90 Menit 

 

Kompetensi Dasar: 

4.12 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data 

untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 

 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM): 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecakupan unsur yang diperlukan. 

2. Merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis. 
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3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. 

4. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah. 

 

Langkah Strategi Pemodelan Matematika (SPM): 

1. Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang. 

2. Membangun model matematika. 

3. Menyelesaikan model. 

4. Interpretasi dan solusi masalah 

 

No Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Indikator 

KPM 

Langkah 

SPM 

1. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata suatu 

data.   
1,2 Uraian 1-4 1-4 

2. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai median dan 

modus dari suatu data. 
3,4 Uraian 1-4 1-4 

3. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jangkauan, kuartil, 

dan jangkauan interkuartil. 
5,6 Uraian 1-4 1-4 
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Lampiran 3.b 

UJI COBA SOAL PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama dan nomor presensi pada lembar jawab.  

c. Kerjakan soal secara cermat, teliti, dan urut pada lembar jawab. 

d. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, penyelesaian dan kesimpulan. 

e. Bekerjalah dengan jujur dan mandiri. 

f. Tidak diperbolehkan  menggunakan alat bantu hitung (HP, kalkulator)  

 

Soal: 

1. Diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 8A adalah sebagai 

berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Banyak siswa 𝑛 8 5 2 

Rata-rata nilai ulangan matematika kelas tersebut adalah 7. Jika nilai kkm 

matematika pada ulangan harian tersebut adalah 7. Ada berapa siswa yang 

harus mengikuti remedial? 

2. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 73,8. Nilai rata-rata 

siswa putra adalah 77 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 71. Jika 
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banyaknya siswa putri 2 lebih banyak dari siswa putra, berapakah banyak 

siswa pada kelas tersebut? 

3. Diketahui empat bersaudara yaitu Adi, Banu, Cici, dan Doni dari yang tertua 

masing masing usiannya 16, 𝑏, 9, dan 𝑑. Jika median usia empat bersaudara 

tersebut sama dengan rata-ratanya yaitu 11 tahun, tentukan usia Banu dan 

Doni! 

4. Diketahui data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika siswa 

kelas 8B SMP 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 4 8 𝑛 2 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut mempunyai nilai rata-

rata 7,5, tentukan nilai median dan modusnya! 

5. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Rata-rata nilai matematikanya 5 

dengan jangkauan 4. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan 

seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan maka nilai rata-

ratanya berubah menjadi 4,9. Nilai siswa yang terendah dan tertinggi adalah 

… 

6. Median dan rata-rata usia empat anak yang sudah diurutkan dari yang 

termuda adalah 8 tahun. Jika jangkauan dari data usia empat anak tersebut 

adalah 10 tahun, berapakah usia anak yang paling muda dan paling tua? 

 

 

 

 

  

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 3.c 

SOAL UJI COBA POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.  

b. Tuliskan nama dan nomor presensi pada lembar jawab. 

c. Kerjakan soal secara cermat, teliti, dan urut pada lembar jawab. 

d. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, penyelesaian dan kesimpulan. 

e. Bekerjalah dengan jujur dan mandiri. 

f. Tidak diperbolehkan  menggunakan alat bantu hitung (HP, kalkulator)  

 

Soal: 

1. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua 

siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 

digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyak siswa 

sebelum siswa susulan dimasukan adalah ...   

2. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata 

siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika 

banyaknya siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri, berapakah banyak 

siswa pada kelas tersebut? 

3. Bu Tutik mempunyai empat orang anak. Anak pertama berusia 16 tahun dan 

anak ketiga berusia 6 tahun. Jika median data usia empat anak Bu Tutik 
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adalah 8 dan rata-ratanya adalah 9 tahun, berapakah umur anak kedua dan 

anak keempat Bu Tutik? 

4. Diketahui data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika siswa 

kelas 8B SMP 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 4 𝑛 6 2 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut mempunyai nilai rata-

rata 7,3, tentukan nilai median dan modusnya. 

5. Rata-rata nilai matematika dalam suatu kelas dengan banyak 22 siswa 

adalah 6,1. Jika seorang siswa yang nilainya paling rendah dan seorang 

siswa yang nilainya paling tinggi tidak diikut sertakan, rata-ratanya menjadi 

6. Berapakah nilai siswa yang terendah dan tertinggi bila jangkauannya 

adalah 2? 

6. Median dan rata rata suatu data tunggal yang terdiri dari empat bilangan asli 

yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah 7. Apabila diketahui 

jangkauan data bilangan tersebut adalah 6, berapakah bilangan yang terkecil 

dan terbesar dari data tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 3.d 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN UJI COBA SOAL 

PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Statistika 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

Data nilai ulangan harian matematika seperti pada 

tabel. 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 6.  

 

Ditanya: 

Banyak siswa yang harus mengikuti remedial 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 7 . 8 + 8 . 5 + 9 . 2

𝑛 + 8 + 5 + 2
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 56 + 40 + 18

𝑛 + 15
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7 =
6𝑛 + 114

𝑛 + 15
 

⇔ 7(𝑛 + 15) = 6𝑛 + 114 

⇔ 7𝑛 + 105 = 114 + 6𝑛 

⇔ 7𝑛 − 6𝑛 = 114 − 105 

⇔ 𝑛 = 9 

 

Siswa yang harus mengikuti remedial adalah siswa 

yang mendapat nilai dibawah 7. 

 

5 
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(Menyelesaikan model) 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi siswa yang harus mengikuti remedial sebanyak 

9 siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

2 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 73,8 

�̅�1: rata-rata siswa putra = 77 

�̅�2: rata-rata siswa putri = 71 

𝑛1: banyak siswa putra  

𝑛2: banyak siswa putri = 𝑛1 + 2 

 

Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 

 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛2. �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 73,8 =
𝑛1. 77 + 𝑛2 . 71

𝑛1 + 𝑛2
 

73,8 =
𝑛1. 77 + (𝑛1 + 2)71

𝑛1 + (𝑛1 + 2)
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 73,8 =
77𝑛1 + 71𝑛1 + 142

2𝑛1 + 2
 

⇔ 73,8(2𝑛1 + 2) = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 + 147,6 = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 − 148𝑛1 = 142 − 147,6 

⇔ −0,4𝑛1 = −5,6 

⇔ 𝑛1 =
−5,6

0,4
= 14 

Jelas 𝑛2 = 𝑛1 + 2 = 14 + 2 = 16  

 

𝑛1 + 𝑛2 = 14 + 16 = 30 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

1 
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Jadi banyak siswa pada kelas tersebut sebanyak 30 

siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

3 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

𝑎: usia Adi = 16 

𝑏: usia Banu 

𝑐: usia Cici = 9 

𝑑: usia Doni  

𝑀𝑒: median usia mereka = 11 

�̅�: rata-rata usia mereka = 11 

 

Ditanya: 

𝑏 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 11 =
𝑏 + 9

2
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 22 = 𝑏 + 9 

⇔ 𝑏 = 22 − 9 = 13 

 

(Menyelesaikan model) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 11 =
16 + 13 + 9 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 11 =
38 + 𝑑

4
 

⇔ 44 = 38 + 𝑑 

⇔ 𝑑 = 44 − 38 = 6 

 

(Menyelesaikan model) 

3 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi umur Banu dan Dedi masing-masing adalah 13 

dan 6 tahun. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 
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4 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

Data nilai ujian akhir semester seperti pada tabel 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7,5 

𝑝: banyak siswa yang mendapat nilai 8.  

 

Ditanya: 

𝑀𝑒: median 

𝑀𝑜: modus 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7,5 =
6 . 4 + 7 . 8 +  8 . 𝑛 + 9 . 2

4 + 8 + 𝑛 + 2
 

⇔ 7,5 =
24 + 56 + 8𝑛 + 18

14 + 𝑛
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7,5 =
8𝑛 + 98

14 + 𝑛
 

⇔ 7,5(14 + 𝑛) = 8𝑛 + 98 

⇔ 105 + 7,5𝑛 = 8𝑛 + 98 

⇔ 7,5𝑛 − 8𝑛 = 98 − 105 

⇔ −0,5𝑛 = −7 

⇔ 𝑛 =
−7

−0,5
= 14 

 

𝑀𝑒 = Data ke- 
28+1

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 
29

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 14,5 

⇔ 𝑀𝑒 = 8 

 

𝑀𝑜 = 8 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi median dan modus data nilai ujian akhir 

semester matematika kelas 8B adalah 8 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

5 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata nilai 22 siswa = 5 

�̅�2: rata-rata nilai 20 siswa = 4,9 

2 
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𝑠: nilai siswa terendah  

𝑡: nilai siswa tertinggi 

𝑠 − 𝑡 = 4 

 

Ditanya: 

𝑠 dan 𝑡 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅�1 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

⇔ 5 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ jumlah nilai 22 siswa = 5 . 22 = 110 

 

 (Menyelesaikan model) 
1 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

�̅�2 =
jumlah nilai 22 siswa − s − t

20
 

⇔ 4,9 =
110 − s − t

20
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 110 − 𝑠 − 𝑡 = 4,9 . 20 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = 98 − 110 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = −12 

⇔ 𝑠 + 𝑡 = 12 

 

𝑡 − 𝑠 = 4 

𝑠 + 𝑡 = 12  + 

2𝑡 = 16 

𝑡 =
16

2
= 8 

 

𝑠 + 𝑡 = 12 

⇔ 𝑠 + 8 = 12 

⇔ 𝑠 = 12 − 8 = 4 

 

(Menyelesaikan model) 

4 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi nilai terendah dan tertinggi pada ujian 

matematika tersebut adalah 4 dan 8.  

 

1 
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(Interpretasi dan solusi masalah) 

6 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai usia empat anak tersebut dengan: 

𝑎: usia anak termuda  

𝑑: usia anak tertua 

𝑀𝑒: median data usia = 8 

�̅�: rata-rata data usia = 8 

𝑑 − 𝑎 = 10 

 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 8 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 𝑏 + 𝑐 = 2 . 8 = 16 

 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 8 =
𝑎 + 16 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 𝑎 + 16 + 𝑑 = 8 . 4 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 32 − 16 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 16 

 

𝑑 − 𝑎 = 10 

𝑎 + 𝑑 = 16  + 

2𝑑 = 26 

⇔ 𝑑 =
26

2
= 13 

 

Jelas 𝑎 = 16 − 𝑑 = 16 − 13 = 3 

 

 (Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 
melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi usia anak yang termuda adalah 3 tahun dan anak 

yang tertua adalah 13 tahun. 

 

(Interpretasi dan solusi model) 

1 

Jumlah Skor Maksimal 60 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 3.e  

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN UJI COBA SOAL 

POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Statistika 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata awal = 7 

�̅�2: rata-rata akhir = 6,8 

𝐹: jumlah seluruh nilai sebelum nilai susulan 

dimasukan 

𝑛: banyak siswa sebelum dua siswa susulan 

dimasukan  
 

Ditanya: 

𝑛 =  … 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅�1 =
𝐹

𝑛
 

⇔ 7 =
𝐹

𝑛
 

⇔ 𝐹 = 7𝑛 

 

�̅�2 =
𝐹 + 4 + 6

𝑛 + 2
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 6,8 =
7𝑛 + 10

𝑛 + 2
 

⇔ 6,8(𝑛 + 2) = 7𝑛 + 10 

⇔ 6,8𝑛 + 13,6 = 7𝑛 + 10 

⇔ 6,8𝑛 − 7𝑛 = 10 − 13,6 

⇔ −0,2𝑛 = −3,6 

5 
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⇔ 𝑛 =
−3,6

−0,2
= 18 

 

(Menyelesaikan model) 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi banyak siswa sebelum siswa susulan 

dimasukan adalah 18 siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

2 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 72 

�̅�1: rata-rata siswa putra = 75 

�̅�2: rata-rata siswa putri = 70 

𝑛1: banyak siswa putra = 𝑛2 − 6  

𝑛2: banyak siswa putri 

 

Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 =  … 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 

 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛2. �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 72 =
𝑛1. 75 + 𝑛2 . 70

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 72 =
(𝑛2 − 6)75 + 𝑛2 . 70

(𝑛2 − 6) + 𝑛2
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 72 =
75𝑛2 − 450 + 70𝑛2

2𝑛2 − 6
 

⇔ 72(2𝑛2 − 6) = 145𝑛2 − 450 

⇔ 144𝑛2 − 432 = 145𝑛2 − 450 

⇔ 144𝑛2 − 145𝑛2 = −450 + 432 

⇔ −𝑛2 = −18 

⇔ 𝑛2 = 18 

 

Jelas 𝑛1 = 𝑛2 − 6 = 18 − 6 = 12 

  

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

1 
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Jadi banyak siswa pada kelas tersebut sebanyak 18 +
12 = 30 siswa. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

3 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

𝑎: usia anak pertama = 16 

𝑏: usia anak kedua 

𝑐: usia anak ketiga = 6 

𝑑: usia anak keempat  

𝑀𝑒: median usia mereka = 8 

�̅�: rata-rata usia mereka = 9 

 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Dipunyai: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 8 =
𝑏 + 6

2
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 16 = 𝑏 + 6 

⇔ 𝑏 = 16 − 6 = 10 

 

(Menyelesaikan model) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 9 =
16 + 10 + 6 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 9 =
32 + 𝑑

4
 

⇔ 36 = 32 + 𝑑 

⇔ 𝑑 = 36 − 32 = 4 

 

(Menyelesaikan model) 

3 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi usia anak kedua dan keempat Bu Tutik masing-

masing adalah 10 dan 4 tahun. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

4 Memahami 

masalah 
Diketahui: 2 
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(understanding 

the problem) 

Data nilai ujian akhir semester matematika seperti 

pada tabel. 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7,3 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 7  

 

Ditanya: 

𝑀𝑒: Median 

𝑀𝑜: Modus 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7,3 =
6 . 4 + 7 . 𝑛 +  8 . 6 + 9 . 2

4 + 𝑛 + 6 + 2
 

⇔ 7,3 =
24 + 7𝑛 + 48 + 18

12 + 𝑛
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7,3 =
7𝑛 + 90

12 + 𝑛
 

⇔ 7,3(12 + 𝑛) = 7𝑛 + 90 

⇔ 87,6 + 7,3𝑛 = 7𝑛 + 90 

⇔ 7,3𝑛 − 7𝑛 = 90 − 87,6 

⇔ 0,3𝑛 = 2,4 

⇔ 𝑛 =
2,4

0,3
= 8 

 

𝑀𝑒 = Data ke- 
20+1

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 
21

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 10,5 

⇔ 𝑀𝑒 = 7 

 

𝑀𝑜: nilai dengan frekuensi terbanyak = 7 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi median dan modus data nilai ujian akhir 

semester matematika kelas 8B adalah 7. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

5 Memahami 

masalah 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata nilai 22 siswa = 6 

�̅�2: rata-rata nilai 20 siswa = 6,1 

2 
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(understanding 

the problem) 
𝑠: nilai siswa terendah  

𝑡: nilai siswa tertinggi 

Jangkauan: 𝑠 − 𝑡 = 2 

 

Ditanya: 

𝑠 dan 𝑡 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Dipunyai: 

�̅�1 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

⇔ 6 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ jumlah nilai 22 siswa = 6 . 22 = 132 

 

 (Menyelesaikan model) 
1 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

�̅�2 =
jumlah nilai 22 siswa − s − t

20
 

⇔ 6,1 =
132 − s − t

20
 

 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan)  

⇔ 132 − 𝑠 − 𝑡 = 6,1 . 20 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = 122 − 132 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = −10 

⇔ 𝑠 + 𝑡 = 10 

 

𝑡 − 𝑠 = 2 

𝑠 + 𝑡 = 10  + 

2𝑡 = 12 

𝑡 =
12

2
= 6 

 

𝑠 + 𝑡 = 10 

⇔ 𝑠 + 6 = 10 

⇔ 𝑠 = 10 − 6 = 4 

 

(Menyelesaikan model) 

4 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi nilai terendah dan tertinggi pada ujian 

matematika tersebut adalah 4 dan 6.  

 

1 
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(Interpretasi dan solusi masalah) 

6 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli tersebut 

dengan: 

𝑎: bilangan terkecil  

𝑑: bilangan terbesar 

𝑀𝑒: median data bilangan = 7 

�̅�: rata-rata data usia = 7 

Jangkauan: 𝑑 − 𝑎 = 6 

 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 7 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 𝑏 + 𝑐 = 7 . 2 = 14 

 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 7 =
𝑎 + 14 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 𝑎 + 14 + 𝑑 = 7 . 4 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 28 − 14 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 14 

 

𝑑 − 𝑎 = 6 

𝑎 + 𝑑 = 14  + 

2𝑑 = 20 

⇔ 𝑑 =
20

2
= 10 

 

Jelas 𝑎 = 14 − 𝑑 = 14 − 10 = 4 

 

 (Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 
(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 
mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi bilangan asli yang terkecil adalah 4 dan 

bilangan yang terbesar adalah 10. 

 

(Interpretasi dan solusi model) 

1 
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Jumlah Skor Maksimal 60 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 4 

  

HASIL UJI COBA SOAL 

TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 



254 

 
 

Lampiran 4.a 

DAFTAR NILAI UJI COBA SOAL PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 UCA-01 4 3 5 4 7 5 47 

2 UCA-02 10 5 10 7 7 10 82 

3 UCA-03 5 2 2 4 2 2 28 

4 UCA-04 8 10 10 10 8 3 82 

5 UCA-05 10 10 10 10 10 5 92 

6 UCA-06 5 4 2 4 2 2 32 

7 UCA-07 5 4 2 4 7 3 42 

8 UCA-08 10 10 10 10 8 5 88 

9 UCA-09 5 4 10 4 3 2 47 

10 UCA-10 2 3 10 2 10 5 53 

11 UCA-11 10 10 10 6 10 4 83 

12 UCA-12 10 10 10 10 10 5 92 

13 UCA-13 10 5 10 10 7 2 73 

14 UCA-14 4 3 3 2 3 2 28 

15 UCA-15 3 4 2 4 2 3 30 

16 UCA-16 5 2 10 5 0 0 37 

17 UCA-17 8 6 6 5 6 10 68 

18 UCA-18 10 6 10 10 10 10 93 

19 UCA-19 5 2 10 2 3 2 40 

20 UCA-20 10 8 10 0 0 0 47 

21 UCA-21 5 5 10 7 2 0 48 

22 UCA-22 10 5 10 6 7 4 70 

23 UCA-23 8 10 5 8 8 4 72 

24 UCA-24 5 4 10 4 7 2 53 

25 UCA-25 5 3 3 5 6 3 42 

26 UCA-26 10 6 8 4 7 10 75 

27 UCA-27 5 4 4 4 7 3 45 

28 UCA-28 5 2 10 4 10 4 58 

29 UCA-29 5 4 5 4 2 2 37 

30 UCA-30 4 5 10 4 7 4 57 

31 UCA-31 10 6 10 10 10 10 93 

32 UCA-32 10 10 10 10 10 5 92 
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Lampiran 4.b 

DAFTAR NILAI UJI COBA SOAL POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 UCB-01 2 2 2 4 8 6 40 

2 UCB-02 8 9 8 5 8 4 70 

3 UCB-03 10 10 10 10 10 10 100 

4 UCB-04 4 8 8 2 8 5 58 

5 UCB-05 10 10 10 8 8 8 90 

6 UCB-06 3 6 6 3 8 4 50 

7 UCB-07 10 10 10 5 10 3 80 

8 UCB-08 2 5 10 3 8 6 57 

9 UCB-09 10 7 10 10 10 8 92 

10 UCB-10 6 6 10 3 8 6 65 

11 UCB-11 4 8 8 6 8 2 60 

12 UCB-12 3 5 8 2 8 3 48 

13 UCB-13 4 3 8 4 8 0 45 

14 UCB-14 4 8 8 3 6 1 50 

15 UCB-15 4 10 10 4 8 2 63 

16 UCB-16 10 6 5 7 10 10 80 

17 UCB-17 4 6 10 4 8 6 63 

18 UCB-18 8 3 10 3 8 0 53 

19 UCB-19 10 10 10 10 10 3 88 

20 UCB-20 3 6 8 2 7 6 53 

21 UCB-21 10 5 8 2 10 6 68 

22 UCB-22 3 7 10 10 8 10 80 

23 UCB-23 5 10 10 0 10 0 58 

24 UCB-24 8 8 7 8 8 8 78 

25 UCB-25 5 10 3 4 8 2 53 

26 UCB-26 10 10 10 10 10 7 95 

27 UCB-27 10 8 10 10 8 8 90 

28 UCB-28 4 6 8 8 8 2 60 

29 UCB-29 8 10 10 6 10 6 83 

30 UCB-30 10 10 6 10 9 0 75 

31 UCB-31 8 8 7 8 8 8 78 

32 UCB-32 8 10 8 8 8 6 80 
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Lampiran 5 

  

ANALISIS DATA HASIL 

UJI COBA SOAL TES 

KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 
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Lampiran 5.a 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

PRETEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Lestari & Yudhanegara (2015) menyatakan bahwa untuk menghitung 

koefisien korelasi validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan cara 

product moment yang dikembangkan oleh Karl Pearson. Koefisien korelasi product 

moment digunakan untuk data yang memiliki skala pengukuran minimal interval 

(data interval atau rasio). Koefisien korelasi product moment Pearson diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑋𝑌 = koefisien korelasi antara skor butir soal (𝑋) dan total skor (𝑌) 

𝑁 = banyaknya subjek 

𝑋 = skor butir soal atau skor item pertanyaan/pernyataan 

𝑌 = total skor 

Kriteria: 

Hasil 𝒓𝑿𝒀 yang diperoleh dibandingkan dengan 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 product moment dengan taraf 

signifikan (𝑎) = 5%, Jika 𝒓𝑿𝒀 > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 maka instrumen tes tersebut dikatakan 

valid (Arikunto, 2013: 70-87). Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat 

validitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari 

& Yudhanegara (2015: 193) sebagai berikut. 

 



258 

 
 

Tabel Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat Tepat/Sangat Baik 

0,70 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,90 Tinggi Tepat/Baik 

0,40 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,70 Sedang Cukup Tepat/Cukup Baik 

0,20 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,40 Rendah Tidak Tepat/Buruk 

𝑟𝑋𝑌 < 0,20 Sangat Rendah Sangat Tidak Tepat/Sangat Buruk 

Perhitungan: 

1. Perhitungan Validitas Soal Nomor 1 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 4 16 28 784 112 

UCA-02 10 100 49 2401 490 

UCA-03 5 25 17 289 85 

UCA-04 8 64 49 2401 392 

UCA-05 10 100 55 3025 550 

UCA-06 5 25 19 361 95 

UCA-07 5 25 25 625 125 

UCA-08 10 100 53 2809 530 

UCA-09 5 25 28 784 140 

UCA-10 2 4 32 1024 64 

UCA-11 10 100 50 2500 500 

UCA-12 10 100 55 3025 550 

UCA-13 10 100 44 1936 440 

UCA-14 4 16 17 289 68 

UCA-15 3 9 18 324 54 

UCA-16 5 25 22 484 110 

UCA-17 8 64 41 1681 328 

UCA-18 10 100 56 3136 560 

UCA-19 5 25 24 576 120 

UCA-20 10 100 28 784 280 

UCA-21 5 25 29 841 145 

UCA-22 10 100 42 1764 420 

UCA-23 8 64 43 1849 344 

UCA-24 5 25 32 1024 160 

UCA-25 5 25 25 625 125 

UCA-26 10 100 45 2025 450 

UCA-27 5 25 27 729 135 

UCA-28 5 25 35 1225 175 
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UCA-29 5 25 22 484 110 

UCA-30 4 16 34 1156 136 

UCA-31 10 100 56 3136 560 

UCA-32 10 100 55 3025 550 

 ∑ 𝑋 = 221  ∑ 𝑋2 = 1753  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 8903  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 8903) − (221 . 1155)

√[32 . 1753 − (221)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,835 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

1 tersebut valid. 

2. Perhitungan Validitas Soal Nomor 2 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 3 9 28 784 84 

UCA-02 5 25 49 2401 245 

UCA-03 2 4 17 289 34 

UCA-04 10 100 49 2401 490 

UCA-05 10 100 55 3025 550 

UCA-06 4 16 19 361 76 

UCA-07 4 16 25 625 100 

UCA-08 10 100 53 2809 530 

UCA-09 4 16 28 784 112 

UCA-10 3 9 32 1024 96 

UCA-11 10 100 50 2500 500 

UCA-12 10 100 55 3025 550 

UCA-13 5 25 44 1936 220 

UCA-14 3 9 17 289 51 

UCA-15 4 16 18 324 72 

UCA-16 2 4 22 484 44 

UCA-17 6 36 41 1681 246 

UCA-18 6 36 56 3136 336 

UCA-19 2 4 24 576 48 
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UCA-20 8 64 28 784 224 

UCA-21 5 25 29 841 145 

UCA-22 5 25 42 1764 210 

UCA-23 10 100 43 1849 430 

UCA-24 4 16 32 1024 128 

UCA-25 3 9 25 625 75 

UCA-26 6 36 45 2025 270 

UCA-27 4 16 27 729 108 

UCA-28 2 4 35 1225 70 

UCA-29 4 16 22 484 88 

UCA-30 5 25 34 1156 170 

UCA-31 6 36 56 3136 336 

UCA-32 10 100 55 3025 550 

 ∑ 𝑋 = 175  ∑ 𝑋2 = 1197  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 7188  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 7188) − (175 . 1155)

√[32 . 1197 − (175)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,763 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

2 tersebut valid. 

3. Perhitungan Validitas Soal Nomor 3 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 5 25 28 784 140 

UCA-02 10 100 49 2401 490 

UCA-03 2 4 17 289 34 

UCA-04 10 100 49 2401 490 

UCA-05 10 100 55 3025 550 

UCA-06 2 4 19 361 38 

UCA-07 2 4 25 625 50 

UCA-08 10 100 53 2809 530 

UCA-09 10 100 28 784 280 

UCA-10 10 100 32 1024 320 
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UCA-11 10 100 50 2500 500 

UCA-12 10 100 55 3025 550 

UCA-13 10 100 44 1936 440 

UCA-14 3 9 17 289 51 

UCA-15 2 4 18 324 36 

UCA-16 10 100 22 484 220 

UCA-17 6 36 41 1681 246 

UCA-18 10 100 56 3136 560 

UCA-19 10 100 24 576 240 

UCA-20 10 100 28 784 280 

UCA-21 10 100 29 841 290 

UCA-22 10 100 42 1764 420 

UCA-23 5 25 43 1849 215 

UCA-24 10 100 32 1024 320 

UCA-25 3 9 25 625 75 

UCA-26 8 64 45 2025 360 

UCA-27 4 16 27 729 108 

UCA-28 10 100 35 1225 350 

UCA-29 5 25 22 484 110 

UCA-30 10 100 34 1156 340 

UCA-31 10 100 56 3136 560 

UCA-32 10 100 55 3025 550 

 ∑ 𝑋 = 247  ∑ 𝑋2 = 2225  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 9743  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 9743) − (247 . 1155)

√[32 . 2225 − (247)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,629 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

3 tersebut valid. 

4. Perhitungan Validitas Soal Nomor 4 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 4 16 28 784 112 
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UCA-02 10 100 49 2401 490 

UCA-03 5 25 17 289 85 

UCA-04 8 64 49 2401 392 

UCA-05 10 100 55 3025 550 

UCA-06 5 25 19 361 95 

UCA-07 5 25 25 625 125 

UCA-08 10 100 53 2809 530 

UCA-09 5 25 28 784 140 

UCA-10 2 4 32 1024 64 

UCA-11 10 100 50 2500 500 

UCA-12 10 100 55 3025 550 

UCA-13 10 100 44 1936 440 

UCA-14 4 16 17 289 68 

UCA-15 3 9 18 324 54 

UCA-16 5 25 22 484 110 

UCA-17 8 64 41 1681 328 

UCA-18 10 100 56 3136 560 

UCA-19 5 25 24 576 120 

UCA-20 10 100 28 784 280 

UCA-21 5 25 29 841 145 

UCA-22 10 100 42 1764 420 

UCA-23 8 64 43 1849 344 

UCA-24 5 25 32 1024 160 

UCA-25 5 25 25 625 125 

UCA-26 10 100 45 2025 450 

UCA-27 5 25 27 729 135 

UCA-28 5 25 35 1225 175 

UCA-29 5 25 22 484 110 

UCA-30 4 16 34 1156 136 

UCA-31 10 100 56 3136 560 

UCA-32 10 100 55 3025 550 

 ∑ 𝑋 = 221  ∑ 𝑋2 = 1753  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 8903  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 8903) − (221 . 1155)

√[32 . 1753 − (221)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,835 
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Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

4 tersebut valid. 

5. Perhitungan Validitas Soal Nomor 5 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 7 49 28 784 196 

UCA-02 7 49 49 2401 343 

UCA-03 2 4 17 289 34 

UCA-04 8 64 49 2401 392 

UCA-05 10 100 55 3025 550 

UCA-06 2 4 19 361 38 

UCA-07 7 49 25 625 175 

UCA-08 8 64 53 2809 424 

UCA-09 3 9 28 784 84 

UCA-10 10 100 32 1024 320 

UCA-11 10 100 50 2500 500 

UCA-12 10 100 55 3025 550 

UCA-13 7 49 44 1936 308 

UCA-14 3 9 17 289 51 

UCA-15 2 4 18 324 36 

UCA-16 0 0 22 484 0 

UCA-17 6 36 41 1681 246 

UCA-18 10 100 56 3136 560 

UCA-19 3 9 24 576 72 

UCA-20 0 0 28 784 0 

UCA-21 2 4 29 841 58 

UCA-22 7 49 42 1764 294 

UCA-23 8 64 43 1849 344 

UCA-24 7 49 32 1024 224 

UCA-25 6 36 25 625 150 

UCA-26 7 49 45 2025 315 

UCA-27 7 49 27 729 189 

UCA-28 10 100 35 1225 350 

UCA-29 2 4 22 484 44 

UCA-30 7 49 34 1156 238 

UCA-31 10 100 56 3136 560 

UCA-32 10 100 55 3025 550 
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 ∑ 𝑋 = 198  ∑ 𝑋2 = 1552  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 8195  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 8195) − (198 . 1155)

√[32 . 1551 − (198)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,787 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

5 tersebut valid. 

6. Perhitungan Validitas Soal Nomor 6 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCA-01 5 25 28 784 140 

UCA-02 10 100 49 2401 490 

UCA-03 2 4 17 289 34 

UCA-04 3 9 49 2401 147 

UCA-05 5 25 55 3025 275 

UCA-06 2 4 19 361 38 

UCA-07 3 9 25 625 75 

UCA-08 5 25 53 2809 265 

UCA-09 2 4 28 784 56 

UCA-10 5 25 32 1024 160 

UCA-11 4 16 50 2500 200 

UCA-12 5 25 55 3025 275 

UCA-13 2 4 44 1936 88 

UCA-14 2 4 17 289 34 

UCA-15 3 9 18 324 54 

UCA-16 0 0 22 484 0 

UCA-17 10 100 41 1681 410 

UCA-18 10 100 56 3136 560 

UCA-19 2 4 24 576 48 

UCA-20 0 0 28 784 0 

UCA-21 0 0 29 841 0 

UCA-22 4 16 42 1764 168 

UCA-23 4 16 43 1849 172 
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UCA-24 2 4 32 1024 64 

UCA-25 3 9 25 625 75 

UCA-26 10 100 45 2025 450 

UCA-27 3 9 27 729 81 

UCA-28 4 16 35 1225 140 

UCA-29 2 4 22 484 44 

UCA-30 4 16 34 1156 136 

UCA-31 10 100 56 3136 560 

UCA-32 5 25 55 3025 275 

 ∑ 𝑋 = 131  ∑ 𝑋2 = 807  ∑ 𝑌 = 1155  ∑ 𝑌2 = 47121  ∑ 𝑋𝑌 = 5514  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 5514) − (131 . 1155)

√[32 . 807 − (131)2]. [32 . 47121 − (1155)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,648 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

6 tersebut valid. 

Kesimpulan: 

Setelah melalui perhitungan validitas dari masing-masing butir soal pre-test 

kemampuan pemecahan masalah diperoleh hasil sebagai berikut. 

Rekapitulasi Validitas Butir Soal Uji Coba Pre-Test  Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Butir Soal Koefisien Korelasi 𝒓𝑿𝒀 Keterangan Kriteria 

1 0,835 Valid Baik 

2 0,763 Valid Baik 

3 0,629 Valid Cukup Baik 

4 0,835 Valid Baik 

5 0,787 Valid Baik 

6 0,648 Valid Cukup Baik 
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Lampiran 5.b 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA POST-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Lestari & Yudhanegara (2015) menyatakan bahwa untuk menghitung 

koefisien korelasi validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan cara 

product moment yang dikembangkan oleh Karl Pearson. Koefisien korelasi product 

moment digunakan untuk data yang memiliki skala pengukuran minimal interval 

(data interval atau rasio). Koefisien korelasi product moment Pearson diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑋𝑌 = koefisien korelasi antara skor butir soal (𝑋) dan total skor (𝑌) 

𝑁 = banyaknya subjek 

𝑋 = skor butir soal atau skor item pertanyaan/pernyataan 

𝑌 = total skor 

Kriteria: 

Hasil 𝒓𝑿𝒀 yang diperoleh dibandingkan dengan 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 product moment dengan taraf 

signifikan (𝑎) = 5%, Jika 𝒓𝑿𝒀 > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 maka instrumen tes tersebut dikatakan 

valid (Arikunto, 2013: 70-87). Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat 

validitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari 

& Yudhanegara (2015: 193) sebagai berikut. 
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Tabel 3.8 Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat Tepat/Sangat Baik 

0,70 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,90 Tinggi Tepat/Baik 

0,40 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,70 Sedang Cukup Tepat/Cukup Baik 

0,20 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,40 Rendah Tidak Tepat/Buruk 

𝑟𝑋𝑌 < 0,20 Sangat Rendah Sangat Tidak Tepat/Sangat Buruk 

Perhitungan: 

1. Perhitungan validitas soal nomor 1. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 2 4 24 576 48 

UCB-02 8 64 42 1764 336 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 4 16 35 1225 140 

UCB-05 10 100 54 2916 540 

UCB-06 3 9 30 900 90 

UCB-07 10 100 48 2304 480 

UCB-08 2 4 34 1156 68 

UCB-09 10 100 55 3025 550 

UCB-10 6 36 39 1521 234 

UCB-11 4 16 36 1296 144 

UCB-12 3 9 29 841 87 

UCB-13 4 16 27 729 108 

UCB-14 4 16 30 900 120 

UCB-15 4 16 38 1444 152 

UCB-16 10 100 48 2304 480 

UCB-17 4 16 38 1444 152 

UCB-18 8 64 32 1024 256 

UCB-19 10 100 53 2809 530 

UCB-20 3 9 32 1024 96 

UCB-21 10 100 41 1681 410 

UCB-22 3 9 48 2304 144 

UCB-23 5 25 35 1225 175 

UCB-24 8 64 47 2209 376 

UCB-25 5 25 32 1024 160 

UCB-26 10 100 57 3249 570 

UCB-27 10 100 54 2916 540 

UCB-28 4 16 36 1296 144 
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UCB-29 8 64 50 2500 400 

UCB-30 10 100 45 2025 450 

UCB-31 8 64 47 2209 376 

UCB-32 8 64 48 2304 384 

 ∑ 𝑋 = 208  ∑ 𝑋2 = 1626  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 9340  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 9340) − (208 . 1324)

√[32 . 1626 − (208)2]. [32 . 57744 − (1324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,815 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

1 tersebut valid. 

2. Perhitungan validitas soal nomor 2. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 2 4 24 576 48 

UCB-02 9 81 42 1764 378 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 8 64 35 1225 280 

UCB-05 10 100 54 2916 540 

UCB-06 6 36 30 900 180 

UCB-07 10 100 48 2304 480 

UCB-08 5 25 34 1156 170 

UCB-09 7 49 55 3025 385 

UCB-10 6 36 39 1521 234 

UCB-11 8 64 36 1296 288 

UCB-12 5 25 29 841 145 

UCB-13 3 9 27 729 81 

UCB-14 8 64 30 900 240 

UCB-15 10 100 38 1444 380 

UCB-16 6 36 48 2304 288 

UCB-17 6 36 38 1444 228 

UCB-18 3 9 32 1024 96 

UCB-19 10 100 53 2809 530 
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UCB-20 6 36 32 1024 192 

UCB-21 5 25 41 1681 205 

UCB-22 7 49 48 2304 336 

UCB-23 10 100 35 1225 350 

UCB-24 8 64 47 2209 376 

UCB-25 10 100 32 1024 320 

UCB-26 10 100 57 3249 570 

UCB-27 8 64 54 2916 432 

UCB-28 6 36 36 1296 216 

UCB-29 10 100 50 2500 500 

UCB-30 10 100 45 2025 450 

UCB-31 8 64 47 2209 376 

UCB-32 10 100 48 2304 480 

 ∑ 𝑋 = 240  ∑ 𝑋2 = 1976  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 10374  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 10374) − (240 . 1324)

√[32 . 1976 − (240)2]. [32 . 57744 − (1324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,615 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

2 tersebut valid. 

3. Perhitungan validitas soal nomor 3. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 2 4 24 576 48 

UCB-02 8 64 42 1764 336 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 8 64 35 1225 280 

UCB-05 10 100 54 2916 540 

UCB-06 6 36 30 900 180 

UCB-07 10 100 48 2304 480 

UCB-08 10 100 34 1156 340 

UCB-09 10 100 55 3025 550 

UCB-10 10 100 39 1521 390 
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UCB-11 8 64 36 1296 288 

UCB-12 8 64 29 841 232 

UCB-13 8 64 27 729 216 

UCB-14 8 64 30 900 240 

UCB-15 10 100 38 1444 380 

UCB-16 5 25 48 2304 240 

UCB-17 10 100 38 1444 380 

UCB-18 10 100 32 1024 320 

UCB-19 10 100 53 2809 530 

UCB-20 8 64 32 1024 256 

UCB-21 8 64 41 1681 328 

UCB-22 10 100 48 2304 480 

UCB-23 10 100 35 1225 350 

UCB-24 7 49 47 2209 329 

UCB-25 3 9 32 1024 96 

UCB-26 10 100 57 3249 570 

UCB-27 10 100 54 2916 540 

UCB-28 8 64 36 1296 288 

UCB-29 10 100 50 2500 500 

UCB-30 6 36 45 2025 270 

UCB-31 7 49 47 2209 329 

UCB-32 8 64 48 2304 384 

 ∑ 𝑋 = 266  ∑ 𝑋2 = 2348  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 11290  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 11290) − (266 . 1324)

√[32 . 2348 − (266)2]. [32 . 57744 − (1324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,446 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

3 tersebut valid. 

4. Perhitungan validitas soal nomor 4. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 2 4 24 576 48 
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UCB-02 8 64 42 1764 336 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 4 16 35 1225 140 

UCB-05 10 100 54 2916 540 

UCB-06 3 9 30 900 90 

UCB-07 10 100 48 2304 480 

UCB-08 2 4 34 1156 68 

UCB-09 10 100 55 3025 550 

UCB-10 6 36 39 1521 234 

UCB-11 4 16 36 1296 144 

UCB-12 3 9 29 841 87 

UCB-13 4 16 27 729 108 

UCB-14 4 16 30 900 120 

UCB-15 4 16 38 1444 152 

UCB-16 10 100 48 2304 480 

UCB-17 4 16 38 1444 152 

UCB-18 8 64 32 1024 256 

UCB-19 10 100 53 2809 530 

UCB-20 3 9 32 1024 96 

UCB-21 10 100 41 1681 410 

UCB-22 3 9 48 2304 144 

UCB-23 5 25 35 1225 175 

UCB-24 8 64 47 2209 376 

UCB-25 5 25 32 1024 160 

UCB-26 10 100 57 3249 570 

UCB-27 10 100 54 2916 540 

UCB-28 4 16 36 1296 144 

UCB-29 8 64 50 2500 400 

UCB-30 10 100 45 2025 450 

UCB-31 8 64 47 2209 376 

UCB-32 8 64 48 2304 384 

 ∑ 𝑋 = 208  ∑ 𝑋2 = 1626  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 9340  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 9340) − (208 . 1324)

√[32 . 1626 − (208)2]. [32 . 57744 − (1324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,815 
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Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

3 tersebut valid. 

5. Perhitungan validitas soal nomor 5. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 8 64 24 576 192 

UCB-02 8 64 42 1764 336 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 8 64 35 1225 280 

UCB-05 8 64 54 2916 432 

UCB-06 8 64 30 900 240 

UCB-07 10 100 48 2304 480 

UCB-08 8 64 34 1156 272 

UCB-09 10 100 55 3025 550 

UCB-10 8 64 39 1521 312 

UCB-11 8 64 36 1296 288 

UCB-12 8 64 29 841 232 

UCB-13 8 64 27 729 216 

UCB-14 6 36 30 900 180 

UCB-15 8 64 38 1444 304 

UCB-16 10 100 48 2304 480 

UCB-17 8 64 38 1444 304 

UCB-18 8 64 32 1024 256 

UCB-19 10 100 53 2809 530 

UCB-20 7 49 32 1024 224 

UCB-21 10 100 41 1681 410 

UCB-22 8 64 48 2304 384 

UCB-23 10 100 35 1225 350 

UCB-24 8 64 47 2209 376 

UCB-25 8 64 32 1024 256 

UCB-26 10 100 57 3249 570 

UCB-27 8 64 54 2916 432 

UCB-28 8 64 36 1296 288 

UCB-29 10 100 50 2500 500 

UCB-30 9 81 45 2025 405 

UCB-31 8 64 47 2209 376 

UCB-32 8 64 48 2304 384 
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 ∑ 𝑋 = 272  ∑ 𝑋2 = 2346  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 11439  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 11439) − (272 . 1324)

√[32 . 2346 − (272)2]. [32 .57744 − (1324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,583 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

3 tersebut valid. 

6. Perhitungan validitas soal nomor 6. 

Kode 

Siswa 
X 𝑋2 Y 𝑌2 XY 

UCB-01 6 36 24 576 144 

UCB-02 4 16 42 1764 168 

UCB-03 10 100 60 3600 600 

UCB-04 5 25 35 1225 175 

UCB-05 8 64 54 2916 432 

UCB-06 4 16 30 900 120 

UCB-07 3 9 48 2304 144 

UCB-08 6 36 34 1156 204 

UCB-09 8 64 55 3025 440 

UCB-10 6 36 39 1521 234 

UCB-11 2 4 36 1296 72 

UCB-12 3 9 29 841 87 

UCB-13 0 0 27 729 0 

UCB-14 1 1 30 900 30 

UCB-15 2 4 38 1444 76 

UCB-16 10 100 48 2304 480 

UCB-17 6 36 38 1444 228 

UCB-18 0 0 32 1024 0 

UCB-19 3 9 53 2809 159 

UCB-20 6 36 32 1024 192 

UCB-21 6 36 41 1681 246 

UCB-22 10 100 48 2304 480 

UCB-23 0 0 35 1225 0 
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UCB-24 8 64 47 2209 376 

UCB-25 2 4 32 1024 64 

UCB-26 7 49 57 3249 399 

UCB-27 8 64 54 2916 432 

UCB-28 2 4 36 1296 72 

UCB-29 6 36 50 2500 300 

UCB-30 0 0 45 2025 0 

UCB-31 8 64 47 2209 376 

UCB-32 6 36 48 2304 288 

 ∑ 𝑋 = 156  ∑ 𝑋2 = 1058  ∑ 𝑌 = 1324  ∑ 𝑌2 = 57744  ∑ 𝑋𝑌 = 7018  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

𝑟𝑋𝑌 =
(32 . 7018) − (156 . 1324)

√[32 . 1058 − (156)2]. [32 . 57744 − (324)2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,600 

Berdasarkan tabel r product moment dengan taraf signifikansi (𝑎) = 5% dan 

𝑁 = 32 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir soal nomor 

3 tersebut valid. 

Kesimpulan: 

Setelah melalui perhitungan validitas dari masing-masing butir soal post-test 

kemampuan pemecahan masalah diperoleh hasil sebagai berikut. 

Rekapitulasi Validitas Butir Soal Uji Coba Post-Test 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Butir Soal Koefisien Korelasi 𝒓𝑿𝒀 Keterangan Kriteria 

1 0,815 Valid Baik 

2 0,615 Valid Cukup Baik 

3 0,446 Valid Cukup Baik 

4 0,815 Valid Baik 

5 0,583 Valid Cukup Baik 

6 0,600 Valid Cukup Baik 
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Lampiran 5.c 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA SOAL PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Menurut Arikunto (2013: 122-123), reliabilitas soal uraian ditentukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁

   dan   𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

dimana 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

𝑛 = banyak butir pertanyaan atau banyak soal 

∑ 𝜎𝑖
2 = jumlah variansi tiap butir soal 

∑ 𝜎𝑡
2 = variansi total 

𝑋 = skor pada tiap butir soal 

𝑌 = jumlah skor tiap peserta tes 

𝑁 = jumlah peserta tes 

𝑖 = nomor butir soal 

Kriteria: 

Hasil perhitungan 𝑟11 kemudian dibandingkan dengan harga kritis 𝑟 product 

moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal yang 

diujikan reliabel (Arikunto, 2013:125).  
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Perhitungan: 

Variansi butir soal nomor 1: 

𝜎1
2 =

∑ 𝑋1
2 −

(∑ 𝑋1)2

𝑁
𝑁

=
1753 −

(221)2

32
32

= 7,085 

Variansi butir soal nomor 2: 

𝜎2
2 =

∑ 𝑋2
2 −

(∑ 𝑋2)2

𝑁
𝑁

=
1197 −

(175)2

32
32

= 7,499 

Variansi butir soal nomor 3: 

𝜎3
2 =

∑ 𝑋3
2 −

(∑ 𝑋3)2

𝑁
𝑁

=
2225 −

(247)2

32
32

= 9,952 

Variansi butir soal nomor 4: 

𝜎4
2 =

∑ 𝑋4
2 −

(∑ 𝑋4)2

𝑁
𝑁

=
1753 −

(221)2

32
32

= 7,085 

Variansi butir soal nomor 5: 

𝜎5
2 =

∑ 𝑋5
2 −

(∑ 𝑋5)2

𝑁
𝑁

=
1552 −

(198)2

32
32

= 10,215 

Variansi butir soal nomor 6: 

𝜎6
2 =

∑ 𝑋6
2 −

(∑ 𝑋6)2

𝑁
𝑁

=
807 −

(131)2

32
32

= 8,460 

Variansi total: 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

=
47121 −

(1155)2

32
32

= 169,772 

Reliabilitas instrumen: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 
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⇔ 𝑟11 = (
6

6 − 1
) (1 −

(7,085 + 7,499 + 9,952 + 7,085 + 10,215 + 8,460)

169,772
) 

⇔ 𝑟11 = (
6

5
) (1 −

50,296

169,772
) = 0,844 

Kesimpulan: 

Berdasarkan harga kritis 𝑟 product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

𝑁 = 32, diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena harga 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka soal pre-test 

yang diujicobakan reliabel. 
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Lampiran 5.d 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA SOAL POST-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Menurut Arikunto (2013: 122-123), reliabilitas soal uraian ditentukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁

   dan   𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

dimana 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

𝑛 = banyak butir pertanyaan atau banyak soal 

∑ 𝜎𝑖
2 = jumlah variansi tiap butir soal 

∑ 𝜎𝑡
2 = variansi total 

𝑋 = skor pada tiap butir soal 

𝑌 = jumlah skor tiap peserta tes 

𝑁 = jumlah peserta tes 

𝑖 = nomor butir soal 

Kriteria: 

Hasil perhitungan 𝑟11 kemudian dibandingkan dengan harga kritis 𝑟 product 

moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal yang 

diujikan reliabel (Arikunto, 2013:125).  
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Perhitungan: 

Variansi butir soal nomor 1: 

𝜎1
2 =

∑ 𝑋1
2 −

(∑ 𝑋1)2

𝑁
𝑁

=
1626 −

(208)2

32
32

= 8,563 

Variansi butir soal nomor 2: 

𝜎2
2 =

∑ 𝑋2
2 −

(∑ 𝑋2)2

𝑁
𝑁

=
1976 −

(240)2

32
32

= 5,500 

Variansi butir soal nomor 3: 

𝜎3
2 =

∑ 𝑋3
2 −

(∑ 𝑋3)2

𝑁
𝑁

=
2348 −

(266)2

32
32

= 4,277 

Variansi butir soal nomor 4: 

𝜎4
2 =

∑ 𝑋4
2 −

(∑ 𝑋4)2

𝑁
𝑁

=
1626 −

(208)2

32
32

= 8,563 

Variansi butir soal nomor 5: 

𝜎5
2 =

∑ 𝑋5
2 −

(∑ 𝑋5)2

𝑁
𝑁

=
2346 −

(272)2

32
32

= 1,063 

Variansi butir soal nomor 6: 

𝜎6
2 =

∑ 𝑋6
2 −

(∑ 𝑋6)2

𝑁
𝑁

=
1058 −

(156)2

32
32

= 9,297 

Variansi total: 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

=
57744 −

(1324)2

32
32

= 92,609 

Reliabilitas instrumen: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 
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⇔ 𝑟11 = (
6

6 − 1
) (1 −

(8,563 + 5,500 + 4,277 + 8,563 + 1,063 + 9,297)

92,609
) 

⇔ 𝑟11 = (
6

5
) (1 −

37,262

92,609
) = 0,717 

Kesimpulan: 

Berdasarkan harga kritis 𝑟 product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

𝑁 = 32, diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Karena harga 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka soal post-test 

yang diujicobakan reliabel. 
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Lampiran 5. e 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA UJI COBA SOAL PRE-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Lestari & Yudhanegara (2015: 217), menyatakan bahwa rumus yang 

digunakan untuk menentukan indeks daya pembeda instrumen tes adalah dengan 

rumus sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐷𝑃 = indeks daya pembeda butir soal 

�̅�𝐴 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas  

�̅�𝐵 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah 

𝑆𝑀𝐼 = Skor Minimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria: 

Hasil perhitungan daya pembeda pada setiap butir soal dibandingkan dengan 

kriteria interpretasi indeks daya pembeda yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Daya Pembeda 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Baik 

0,40 ≤ 𝐷𝑃 < 0,70 Baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 Cukup 

0,00 ≤ 𝐷𝑃 < 0,20 Buruk 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Buruk 
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Perhitungan: 

Urutan hasil skor uji coba soal pre-test kemampuan pemecahan masalah dari skor 

terbesar sampai skor terkecil serta penggolongan kelompok atas dan kelompok 

bawah. 

No. 
Kode 

Siswa 

Total 

Skor 

Penggo-

longan 

1 UCA-18 56 

Kelompok 

Atas 

2 UCA-31 56 

3 UCA-05 55 

4 UCA-12 55 

5 UCA-32 55 

6 UCA-08 53 

7 UCA-11 50 

8 UCA-02 49 

9 UCA-04 49 

10 UCA-26 45 

11 UCA-13 44 

12 UCA-23 43 

13 UCA-22 42 

14 UCA-17 41 

15 UCA-28 35 

16 UCA-30 34 

No. 
Kode 

Siswa 

Total 

Skor 

Penggo-

longan 

17 UCA-10 32 

Kelompok 

bawah 

18 UCA-24 32 

19 UCA-09 31 

20 UCA-21 29 

21 UCA-01 28 

22 UCA-20 28 

23 UCA-27 27 

24 UCA-07 25 

25 UCA-25 25 

26 UCA-19 24 

27 UCA-16 22 

28 UCA-29 22 

29 UCA-06 19 

30 UCA-15 18 

31 UCA-03 17 

32 UCA-14 17 

Rata-rata skor tiap butir soal kelompok atas: 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

1 UCA-30 4 5 10 4 7 4 

2 UCA-28 5 2 10 4 10 4 

3 UCA-17 8 6 6 5 6 10 

4 UCA-22 10 5 10 6 7 4 

5 UCA-23 8 10 5 8 8 4 

6 UCA-13 10 5 10 10 7 2 

7 UCA-26 10 6 8 4 7 10 

8 UCA-02 10 5 10 7 7 10 

9 UCA-04 8 10 10 10 8 3 

10 UCA-11 10 10 10 6 10 4 

11 UCA-08 10 10 10 10 8 5 

12 UCA-05 10 10 10 10 10 5 

13 UCA-12 10 10 10 10 10 5 

14 UCA-32 10 10 10 10 10 5 

15 UCA-18 10 6 10 10 10 10 
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16 UCA-31 10 6 10 10 10 10 

Rata-rata 8,94 7,25 9,31 7,75 8,44 5,94 

 

Rata-rata skor tiap butir soal kelompok bawah: 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

17 UCA-03 5 2 2 4 2 2 

18 UCA-14 4 3 3 2 3 2 

19 UCA-15 3 4 2 4 2 3 

20 UCA-06 5 4 2 4 2 2 

21 UCA-16 5 2 10 5 0 0 

22 UCA-29 5 4 5 4 2 2 

23 UCA-19 5 2 10 2 3 2 

24 UCA-07 5 4 2 4 7 3 

25 UCA-25 5 3 3 5 6 3 

26 UCA-27 5 4 4 4 7 3 

27 UCA-01 4 3 5 4 7 5 

28 UCA-20 10 8 10 0 0 0 

29 UCA-21 5 5 10 7 2 0 

30 UCA-09 8 4 10 4 3 2 

31 UCA-10 2 3 10 2 10 5 

32 UCA-24 5 4 10 4 7 2 

Rata-rata 5,06 3,69 6,13 3,69 3,94 2,25 

Daya pembeda butir soal nomor 1: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

8,94 − 5,06

10
= 0,39 

Daya pembeda butir soal nomor 2: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

7,25 − 3,69

10
= 0,36 

Daya pembeda butir soal nomor 3: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

9,31 − 6,13

10
= 0,32 

Daya pembeda butir soal nomor 4: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

7,75 − 3,69

10
= 0,41 

Daya pembeda butir soal nomor 5: 
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𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

6,44 − 3,94

10
= 0,45 

Daya pembeda butir soal nomor 6: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

5,94 − 2,25

10
= 0,37 

Kesimpulan: 

Berdasarkan perhitungan di atas, daya pembeda untuk tiap butir soal uji coba pre-

test disajikan dalam tabel berikut ini. 

Butir Soal Daya Pembeda (𝑫𝑷) Kriteria 

1 0,39 Cukup 

2 0,36 Cukup 

3 0,32 Cukup 

4 0,41 Baik 

5 0,45 Baik 

6 0,37 Cukup 
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Lampiran 5.f 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA UJI COBA SOAL POST-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Lestari & Yudhanegara (2015: 217), menyatakan bahwa rumus yang 

digunakan untuk menentukan indeks daya pembeda instrumen tes adalah dengan 

rumus sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐷𝑃 = indeks daya pembeda butir soal 

�̅�𝐴 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas  

�̅�𝐵 = rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah 

𝑆𝑀𝐼 = Skor Minimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria: 

Hasil perhitungan daya pembeda pada setiap butir soal dibandingkan dengan 

kriteria interpretasi indeks daya pembeda yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel  Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Daya Pembeda 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Baik 

0,40 ≤ 𝐷𝑃 < 0,70 Baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 Cukup 

0,00 ≤ 𝐷𝑃 < 0,20 Buruk 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Buruk 
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Perhitungan: 

Urutan hasil skor uji coba soal pre-test kemampuan pemecahan masalah dari skor 

terbesar sampai skor terkecil serta penggolongan kelompok atas dan kelompok 

bawah. 

No. Kode 

Siswa 

Total 

Skor 

Penggo-

longan 

1 UCB-03 60 

Kelompok 

Atas 

2 UCB-26 57 

3 UCB-09 55 

4 UCB-05 54 

5 UCB-27 54 

6 UCB-19 53 

7 UCB-29 50 

8 UCB-07 48 

9 UCB-16 48 

10 UCB-22 48 

11 UCB-32 48 

12 UCB-24 47 

13 UCB-31 47 

14 UCB-30 45 

15 UCB-02 42 

16 UCB-21 41 

No. Kode 

Siswa 

Total 

Skor 

Penggo-

longan 

1 UCB-10 39 

Kelompok 

bawah 

2 UCB-15 38 

3 UCB-17 38 

4 UCB-11 36 

5 UCB-28 36 

6 UCB-04 35 

7 UCB-23 35 

8 UCB-08 34 

9 UCB-18 32 

10 UCB-20 32 

11 UCB-25 32 

12 UCB-06 30 

13 UCB-14 30 

14 UCB-12 29 

15 UCB-13 27 

16 UCB-01 24 

Rata-rata skor tiap butir soal kelompok atas: 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

1 UCB-03 10 10 10 10 10 10 

2 UCB-26 10 10 10 10 10 7 

3 UCB-09 10 7 10 10 10 8 

4 UCB-05 10 10 10 8 8 8 

5 UCB-27 10 8 10 10 8 8 

6 UCB-19 10 10 10 10 10 3 

7 UCB-29 8 10 10 6 10 6 

8 UCB-07 10 10 10 5 10 3 

9 UCB-16 10 6 5 7 10 10 

10 UCB-22 3 7 10 10 8 10 

11 UCB-32 8 10 8 8 8 6 

12 UCB-24 8 8 7 8 8 8 

13 UCB-31 8 8 7 8 8 8 

14 UCB-30 10 10 6 10 9 0 

15 UCB-02 8 9 8 5 8 4 



287 

 
 

16 UCB-21 10 5 8 2 10 6 

Rata-rata 8,94 8,63 8,69 7,94 9,06 6,56 

Rata-rata skor tiap butir soal kelompok bawah: 

No. Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

1 UCB-10 6 6 10 3 8 6 

2 UCB-15 4 10 10 4 8 2 

3 UCB-17 4 6 10 4 8 6 

4 UCB-11 4 8 8 6 8 2 

5 UCB-28 4 6 8 8 8 2 

6 UCB-04 4 8 8 2 8 5 

7 UCB-23 5 10 10 0 10 0 

8 UCB-08 2 5 10 3 8 6 

9 UCB-18 8 3 10 3 8 0 

10 UCB-20 3 6 8 2 7 6 

11 UCB-25 5 10 3 4 8 2 

12 UCB-06 3 6 6 3 8 4 

13 UCB-14 4 8 8 3 6 1 

14 UCB-12 3 5 8 2 8 3 

15 UCB-13 4 3 8 4 8 0 

16 UCB-01 2 2 2 4 8 6 

Rata-rata 4,06 6,38 7,94 3,44 7,94 3,19 

Daya pembeda butir soal nomor 1: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

8,94 − 4,06

10
= 0,49 

Daya pembeda butir soal nomor 2: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

8,63 − 6,38

10
= 0,23 

Daya pembeda butir soal nomor 3: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

8,69 − 7,94

10
= 0,08 

Daya pembeda butir soal nomor 4: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

7,94 − 3,44

10
= 0,45 

Daya pembeda butir soal nomor 5: 
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𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

9,06 − 7,94

10
= 0,11 

Daya pembeda butir soal nomor 6: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
=

6,56 − 3,19

10
= 0,34 

Kesimpulan: 

Berdasarkan perhitungan di atas, daya pembeda untuk tiap butir soal uji coba post-

test disajikan dalam tabel berikut ini. 

Butir Soal Daya Pembeda (𝑫𝑷) Kriteria 

1 0,49 Baik 

2 0,23 Cukup 

3 0,08 Buruk 

4 0,45 Baik 

5 0,11 Buruk 

6 0,34 Cukup 
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Lampiran 5.g 

PERHITUNGAN INDEKS KESUKARAN UJI COBA SOAL 

PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 224), rumus yang digunakan untuk 

menentukan indeks kesukaran instrumen tes adalah sebagai berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Dengan, 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

Keterangan : 

𝐼𝐾 = indeks kesukaran butir soal 

�̅� = rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼 = skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria: 

Kriteria indeks kesukaran suatu butir soal diinterpretasikan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Kesukaran 

𝐼𝐾 = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 ≤ 𝐼𝐾 < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ 𝐼𝐾 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝐼𝐾 < 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 
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Perhitungan: 

Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

UCA-01 4 3 5 4 7 5 

UCA-02 10 5 10 7 7 10 

UCA-03 5 2 2 4 2 2 

UCA-04 8 10 10 10 8 3 

UCA-05 10 10 10 10 10 5 

UCA-06 5 4 2 4 2 2 

UCA-07 5 4 2 4 7 3 

UCA-08 10 10 10 10 8 5 

UCA-09 5 4 10 4 3 2 

UCA-10 2 3 10 2 10 5 

UCA-11 10 10 10 6 10 4 

UCA-12 10 10 10 10 10 5 

UCA-13 10 5 10 10 7 2 

UCA-14 4 3 3 2 3 2 

UCA-15 3 4 2 4 2 3 

UCA-16 5 2 10 5 0 0 

UCA-17 8 6 6 5 6 10 

UCA-18 10 6 10 10 10 10 

UCA-19 5 2 10 2 3 2 

UCA-20 10 8 10 0 0 0 

UCA-21 5 5 10 7 2 0 

UCA-22 10 5 10 6 7 4 

UCA-23 8 10 5 8 8 4 

UCA-24 5 4 10 4 7 2 

UCA-25 5 3 3 5 6 3 

UCA-26 10 6 8 4 7 10 

UCA-27 5 4 4 4 7 3 

UCA-28 5 2 10 4 10 4 

UCA-29 5 4 5 4 2 2 

UCA-30 4 5 10 4 7 4 

UCA-31 10 6 10 10 10 10 

UCA-32 10 10 10 10 10 5 

Skor Maksimal 10 10 10 10 10 10 

Rata-rata 6,91 5,47 7,72 6,91 6,19 4,09 

Indeks kesukaran butir soal nomor 1: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

6,91

10
= 0,691 

Indeks kesukaran butir soal nomor 2: 
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𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

5,47

10
= 0,547 

Indeks kesukaran butir soal nomor 3: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

7,72

10
= 0,772 

Indeks kesukaran butir soal nomor 4: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

6,91

10
= 0,691 

Indeks kesukaran butir soal nomor 5: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

6,19

10
= 0,619 

Indeks kesukaran butir soal nomor 6: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

4,09

10
= 0,409 

Kesimpulan: 

Dengan membandingkan hasil perhitungan indeks kesukaran uji coba soal pre-test 

dengan kriteria indeks kesukaran diperoleh: 

Butir Soal Indeks Kesukaran Kriteria 

1 0,691 Sedang 

2 0,547 Sedang 

3 0,772 Mudah 

4 0,691 Sedang 

5 0,619 Sedang 

6 0,409 Sedang 
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Lampiran 5.h 

PERHITUNGAN INDEKS KESUKARAN UJI COBA SOAL 

POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015: 224), rumus yang digunakan untuk 

menentukan indeks kesukaran instrumen tes adalah sebagai berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Dengan, 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

Keterangan : 

𝐼𝐾 = indeks kesukaran butir soal 

�̅� = rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼 = skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria: 

Kriteria indeks kesukaran suatu butir soal diinterpretasikan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

IK Interpretasi Indeks Kesukaran 

𝐼𝐾 = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 ≤ 𝐼𝐾 < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ 𝐼𝐾 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝐼𝐾 < 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 
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Perhitungan: 

Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

UCB-01 2 2 2 4 8 6 

UCB-02 8 9 8 5 8 4 

UCB-03 10 10 10 10 10 10 

UCB-04 4 8 8 2 8 5 

UCB-05 10 10 10 8 8 8 

UCB-06 3 6 6 3 8 4 

UCB-07 10 10 10 5 10 3 

UCB-08 2 5 10 3 8 6 

UCB-09 10 7 10 10 10 8 

UCB-10 6 6 10 3 8 6 

UCB-11 4 8 8 6 8 2 

UCB-12 3 5 8 2 8 3 

UCB-13 4 3 8 4 8 0 

UCB-14 4 8 8 3 6 1 

UCB-15 4 10 10 4 8 2 

UCB-16 10 6 5 7 10 10 

UCB-17 4 6 10 4 8 6 

UCB-18 8 3 10 3 8 0 

UCB-19 10 10 10 10 10 3 

UCB-20 3 6 8 2 7 6 

UCB-21 10 5 8 2 10 6 

UCB-22 3 7 10 10 8 10 

UCB-23 5 10 10 0 10 0 

UCB-24 8 8 7 8 8 8 

UCB-25 5 10 3 4 8 2 

UCB-26 10 10 10 10 10 7 

UCB-27 10 8 10 10 8 8 

UCB-28 4 6 8 8 8 2 

UCB-29 8 10 10 6 10 6 

UCB-30 10 10 6 10 9 0 

UCB-31 8 8 7 8 8 8 

UCB-32 8 10 8 8 8 6 

Skor Maksimal 10 10 10 10 10 10 

Rata-rata 6,50 7,50 8,31 6,50 8,50 4,88 

Indeks kesukaran butir soal nomor 1: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

6,50

10
= 0,650 

Indeks kesukaran butir soal nomor 2: 



294 

 
 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

7,50

10
= 0,750 

Indeks kesukaran butir soal nomor 3: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

8,31

10
= 0,831 

Indeks kesukaran butir soal nomor 4: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

6,50

10
= 0,650 

Indeks kesukaran butir soal nomor 5: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

8,50

10
= 0,850 

Indeks kesukaran butir soal nomor 6: 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
=

4,88

10
= 0,488 

Kesimpulan: 

Dengan membandingkan hasil perhitungan indeks kesukaran uji coba soal post-

test dengan kriteria indeks kesukaran diperoleh: 

Butir Soal Indeks Kesukaran Kriteria 

1 0,650 Sedang 

2 0,750 Mudah 

3 0,831 Mudah 

4 0,650 Sedang 

5 0,850 Mudah 

6 0,488 Sedang 
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Lampiran 5.i 

REKAPITULASI ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA PRE-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Cukup Sedang Dipakai 

2 Valid Cukup Sedang Dipakai 

3 Valid Cukup Mudah Tidak Dipakai 

4 Valid Baik Sedang Dipakai 

5 Valid Baik Sedang Tidak Dipakai 

6 Valid Cukup Sedang Dipakai 
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Lampiran 5.j 

REKAPITULASI ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA POST-

TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Baik Sedang Dipakai 

2 Valid Cukup Mudah Dipakai 

3 Valid Buruk Mudah Tidak Dipakai 

4 Valid Baik Sedang Dipakai 

5 Valid Buruk Mudah Tidak Dipakai 

6 Valid Cukup Sedang Dipakai 
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Lampiran 6 

  

INSTRUMEN SOAL TES 

KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 
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Lampiran 6.a  

KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester :  VIII/2 

Materi Pokok   : Statistika 

Alokasi Waktu : 90 Menit 

Kompetensi Dasar: 

4.13 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data 

untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM): 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecakupan unsur yang diperlukan. 

2. Merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis. 
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3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. 

4. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah. 

Langkah Strategi Pemodelan Matematika (SPM): 

1. Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang. 

2. Membangun model matematika. 

3. Menyelesaikan model. 

4. Interpretasi dan solusi masalah 

No. Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Indikator 

KPM 

Langkah 

SPM 

1. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata suatu 

data. 
1,2 Uraian 1-4 1-4 

2. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai median dan 

modus dari suatu data. 
3 Uraian 1-4 1-4 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jangkauan. 4 Uraian 1-4 1-4 
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Lampiran 6.b 

SOAL PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMPN 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok : Statistika 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

Petunjuk: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama dan nomor presensi pada lembar jawab.  

c. Kerjakan soal secara cermat, teliti, dan urut pada lembar jawab. 

d. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, penyelesaian dan kesimpulan. 

e. Bekerjalah dengan jujur dan mandiri. 

f. Tidak diperbolehkan  menggunakan alat bantu hitung (HP, kalkulator)  

 

Soal: 

1. Diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 8A adalah sebagai 

berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Banyak siswa 𝑛 8 5 2 
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Rata-rata nilai ulangan matematika kelas tersebut adalah 7. Jika nilai kkm 

matematika pada ulangan harian tersebut adalah 7. Ada berapa siswa yang 

harus mengikuti remedial? 

2. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 73,8. Nilai rata-rata 

siswa putra adalah 77 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 71. Jika 

banyaknya siswa putri 2 lebih banyak dari siswa putra, berapakah banyak 

siswa pada kelas tersebut? 

3. Diketahui data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika siswa 

kelas 8B SMP 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 4 8 𝑛 2 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut mempunyai nilai rata-

rata 7,5, tentukan nilai median dan modusnya! 

4. Median dan rata-rata usia empat anak yang sudah diurutkan dari yang 

termuda adalah 8 tahun. Jika jangkauan dari data usia empat anak tersebut 

adalah 10 tahun, berapakah usia anak yang paling muda dan paling tua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 6.c 

SOAL POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMPN 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok : Statistika 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

Petunjuk: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.  

b. Tuliskan nama dan nomor presensi pada lembar jawab. 

c. Kerjakan soal secara cermat, teliti, dan urut pada lembar jawab. 

d. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, penyelesaian dan kesimpulan. 

e. Bekerjalah dengan jujur dan mandiri. 

f. Tidak diperbolehkan  menggunakan alat bantu hitung (HP, kalkulator)  

 

Soal: 

1. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua 

siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 

digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyak siswa 

sebelum siswa susulan dimasukan adalah ...   

2. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata 

siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika 
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banyaknya siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri, berapakah banyak 

siswa pada kelas tersebut? 

3. Diketahui data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika siswa 

kelas 8B SMP 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 4 𝑛 6 2 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut mempunyai nilai rata-

rata 7,3, tentukan nilai median dan modusnya. 

4. Median dan rata rata suatu data tunggal yang terdiri dari empat bilangan asli 

yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah 7. Apabila diketahui 

jangkauan data bilangan tersebut adalah 6, berapakah bilangan yang terkecil 

dan terbesar dari data tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 6. d 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMPN 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok : Statistika 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

Data nilai ulangan harian matematika seperti pada 

tabel. 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 6.  

 

Ditanya: 

Banyak siswa yang harus mengikuti remedial 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 7 . 8 + 8 . 5 + 9 . 2

𝑛 + 8 + 5 + 2
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 56 + 40 + 18

𝑛 + 15
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7 =
6𝑛 + 114

𝑛 + 15
 

⇔ 7(𝑛 + 15) = 6𝑛 + 114 

⇔ 7𝑛 + 105 = 114 + 6𝑛 

⇔ 7𝑛 − 6𝑛 = 114 − 105 

⇔ 𝑛 = 9 

 

5 
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Siswa yang harus mengikuti remedial adalah siswa 

yang mendapat nilai dibawah 7. 

 

(Menyelesaikan model) 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi siswa yang harus mengikuti remedial sebanyak 

9 siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

2 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 73,8 

�̅�1: rata-rata siswa putra = 77 

�̅�2: rata-rata siswa putri = 71 

𝑛1: banyak siswa putra  

𝑛2: banyak siswa putri = 𝑛1 + 2 

 

Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 

 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛2. �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 73,8 =
𝑛1. 77 + 𝑛2 . 71

𝑛1 + 𝑛2
 

73,8 =
𝑛1. 77 + (𝑛1 + 2)71

𝑛1 + (𝑛1 + 2)
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 73,8 =
77𝑛1 + 71𝑛1 + 142

2𝑛1 + 2
 

⇔ 73,8(2𝑛1 + 2) = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 + 147,6 = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 − 148𝑛1 = 142 − 147,6 

⇔ −0,4𝑛1 = −5,6 

⇔ 𝑛1 =
−5,6

0,4
= 14 

Jelas 𝑛2 = 𝑛1 + 2 = 14 + 2 = 16  

 

𝑛1 + 𝑛2 = 14 + 16 = 30 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 
1 
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melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi banyak siswa pada kelas tersebut sebanyak 30 

siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

3 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

Data nilai ujian akhir semester seperti pada tabel 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7,5 

𝑝: banyak siswa yang mendapat nilai 8.  

 

Ditanya: 

𝑀𝑒: median 

𝑀𝑜: modus 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7,5 =
6 . 4 + 7 . 8 +  8 . 𝑛 + 9 . 2

4 + 8 + 𝑛 + 2
 

⇔ 7,5 =
24 + 56 + 8𝑛 + 18

14 + 𝑛
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7,5 =
8𝑛 + 98

14 + 𝑛
 

⇔ 7,5(14 + 𝑛) = 8𝑛 + 98 

⇔ 105 + 7,5𝑛 = 8𝑛 + 98 

⇔ 7,5𝑛 − 8𝑛 = 98 − 105 

⇔ −0,5𝑛 = −7 

⇔ 𝑛 =
−7

−0,5
= 14 

 

𝑀𝑒 = Data ke- 
28+1

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 
29

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 14,5 

⇔ 𝑀𝑒 = 8 

 

𝑀𝑜 = 8 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

1 
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Jadi median dan modus data nilai ujian akhir 

semester matematika kelas 8B adalah 8 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

4 Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Diketahui: 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai usia empat anak tersebut dengan: 

𝑎: usia anak termuda  

𝑑: usia anak tertua 

𝑀𝑒: median data usia = 8 

�̅�: rata-rata data usia = 8 

𝑑 − 𝑎 = 10 

 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a plan) 

Penyelesaian: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 8 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 𝑏 + 𝑐 = 2 . 8 = 16 

 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 8 =
𝑎 + 16 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 𝑎 + 16 + 𝑑 = 8 . 4 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 32 − 16 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 16 

 

𝑑 − 𝑎 = 10 

𝑎 + 𝑑 = 16  + 

2𝑑 = 26 

⇔ 𝑑 =
26

2
= 13 

 

Jelas 𝑎 = 16 − 𝑑 = 16 − 13 = 3 

 

 (Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi usia anak yang termuda adalah 3 tahun dan anak 

yang tertua adalah 13 tahun. 

1 



308 

 
 

 

(Interpretasi dan solusi model) 

Jumlah Skor Maksimal 60 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 6.e 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN SOAL POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMPN 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok : Statistika 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata awal = 7 

�̅�2: rata-rata akhir = 6,8 

𝐹: jumlah seluruh nilai sebelum nilai susulan 

dimasukan 

𝑛: banyak siswa sebelum dua siswa susulan 

dimasukan  

 

Ditanya: 

𝑛 =  … 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅�1 =
𝐹

𝑛
 

⇔ 7 =
𝐹

𝑛
 

⇔ 𝐹 = 7𝑛 

 

�̅�2 =
𝐹 + 4 + 6

𝑛 + 2
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 6,8 =
7𝑛 + 10

𝑛 + 2
 

⇔ 6,8(𝑛 + 2) = 7𝑛 + 10 

⇔ 6,8𝑛 + 13,6 = 7𝑛 + 10 

5 
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⇔ 6,8𝑛 − 7𝑛 = 10 − 13,6 

⇔ −0,2𝑛 = −3,6 

⇔ 𝑛 =
−3,6

−0,2
= 18 

 

(Menyelesaikan model) 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi banyak siswa sebelum siswa susulan 

dimasukan adalah 18 siswa. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

1 

2 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 72 

�̅�1: rata-rata siswa putra = 75 

�̅�2: rata-rata siswa putri = 70 

𝑛1: banyak siswa putra = 𝑛2 − 6  

𝑛2: banyak siswa putri 

 

Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 =  … 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 

 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛2. �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 72 =
𝑛1. 75 + 𝑛2 . 70

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 72 =
(𝑛2 − 6)75 + 𝑛2 . 70

(𝑛2 − 6) + 𝑛2
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 72 =
75𝑛2 − 450 + 70𝑛2

2𝑛2 − 6
 

⇔ 72(2𝑛2 − 6) = 145𝑛2 − 450 

⇔ 144𝑛2 − 432 = 145𝑛2 − 450 

⇔ 144𝑛2 − 145𝑛2 = −450 + 432 

⇔ −𝑛2 = −18 

⇔ 𝑛2 = 18 

 

Jelas 𝑛1 = 𝑛2 − 6 = 18 − 6 = 12 

  

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 
1 
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melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

Jadi banyak siswa pada kelas tersebut sebanyak 18 +
12 = 30 siswa. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

3 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

Data nilai ujian akhir semester matematika seperti 

pada tabel. 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7,3 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 7  

 

Ditanya: 

𝑀𝑒: Median 

𝑀𝑜: Modus 

 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

�̅� =
Jumlah seluruh nilai

Banyak siswa
 

⇔ 7,3 =
6 . 4 + 7 . 𝑛 +  8 . 6 + 9 . 2

4 + 𝑛 + 6 + 2
 

⇔ 7,3 =
24 + 7𝑛 + 48 + 18

12 + 𝑛
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7,3 =
7𝑛 + 90

12 + 𝑛
 

⇔ 7,3(12 + 𝑛) = 7𝑛 + 90 

⇔ 87,6 + 7,3𝑛 = 7𝑛 + 90 

⇔ 7,3𝑛 − 7𝑛 = 90 − 87,6 

⇔ 0,3𝑛 = 2,4 

⇔ 𝑛 =
2,4

0,3
= 8 

 

𝑀𝑒 = Data ke- 
20+1

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 
21

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 10,5 

⇔ 𝑀𝑒 = 7 

 

𝑀𝑜: nilai dengan frekuensi terbanyak = 7 

 

(Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

1 
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Jadi median dan modus data nilai ujian akhir 

semester matematika kelas 8B adalah 7. 

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

4 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli tersebut 

dengan: 

𝑎: bilangan terkecil  

𝑑: bilangan terbesar 

𝑀𝑒: median data bilangan = 7 

�̅�: rata-rata data usia = 7 

Jangkauan: 𝑑 − 𝑎 = 6 

 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Penyelesaian: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 7 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 𝑏 + 𝑐 = 7 . 2 = 14 

 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 7 =
𝑎 + 14 + 𝑑

4
 

 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 𝑎 + 14 + 𝑑 = 7 . 4 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 28 − 14 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 14 

 

𝑑 − 𝑎 = 6 

𝑎 + 𝑑 = 14  + 

2𝑑 = 20 

⇔ 𝑑 =
20

2
= 10 

 

Jelas 𝑎 = 14 − 𝑑 = 14 − 10 = 4 

 

 (Menyelesaikan model) 

5 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta 

melihat kembali kesesuaian jawaban dengan 

permasalahan pada soal) 

1 
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Jadi bilangan asli yang terkecil adalah 4 dan 

bilangan yang terbesar adalah 10. 

 

(Interpretasi dan solusi model) 

Jumlah Skor Maksimal 60 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN 

PEMBELAJARAN 
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Lampiran 7.a 

SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VIII 

KURIKULUM 2013 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang  

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester :  VIII/2 

Materi Pokok   : Statistika 

Alokasi Waktu : 8 x 40 menit (3 pertemuan) 

Kompetensi Inti :   

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 :  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 
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KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator KPM 

Langkah 

Pemodelan 

Matematika 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 

Belajar 

3.12 Menganalisis 

data 

berdasarkan 

distribusi 

data, nilai 

rata-rata, 

median, 

modus, dan 

sebaran data 

untuk 

mengambil 

kesimpulan, 

membuat 

keputusan, 

dan membuat 

prediksi. 

4.12 Menyajikan 

dan 

menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

distribusi 

3.12.1 Menentukan 

nilai rata-

rata suatu 

data. 

3.12.2 Menentukan 

nilai median 

dan modus 

suatu data. 

3.12.3 Menentukan 

nilai 

jangkauan, 

kuartil dan 

jangkauan 

interkuartil 

suatu data. 

4.12.1 Menyelesaik

an masalah 

yang 

berkaitan 

dengan nilai 

rata-rata 

suatu data.   

4.12.2 Menyelesaik

an masalah 

1. Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

2. Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

3. Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out 

the plan) 

4. Melihat 

kembali 

(looking back) 

1. Mendefinisik

an variabel 

dan 

pemberian 

lambang. 

2. Membangun 

model 

matematika. 

3. Menyelesaika

n model. 

4. Interpretasi dan 

solusi masalah 

Guru menerapkan strategi 

pemodelan matematika pada 

pemecahan masalah melalui 

Generative Learning Model dengan 

memanfaatkan media Ppt, LKS, 

LTS dan diakhiri dengan Kuis. 

 

Pendahuluan:  

Guru Membuka pelajaran dengan 

berdo’a , menyiapkan peserta didik 

secara fisik dan psikis, memberi 

motivasi, menyampaikan KD, 

cakupan materi, dan tujuan 

pembelajaran, mengingatkan  

materi prasyarat, menyampaikan 

kebermanfaatan materi dalam 

kehidupan nyata. 

 

Kegiatan inti : 

Tahap 1: Persiapan 

• Guru memberikan contoh 

permasalahan terkait 

penerapan materi dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

Tes 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Materi 

Statistika 

Buku 

guru dan 

buku 

siswa 

matemati

ka Kelas 

VIII 

SMP/MT

s 

Semester 

2 

Kurikulu

m 2013 

revisi 

2017 

 

Stephens, 

L. J. 

(n.d.). 

Shaum’s 

Outlines: 

Beginnin

g 
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data, nilai 

rata-rata, 

median, 

modus, dan 

sebaran data 

untuk 

mengambil 

kesimpulan, 

membuat 

keputusan, 

dan membuat 

prediksi. 

yang 

berkaitan 

dengan nilai 

median dan 

modus dari 

suatu data. 

4.12.3 Menyelesaik

an masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

jangkauan, 

kuartil, dan 

jangkauan 

interkuartil. 

 

dapat merangsang siswa untuk 

melakukan eksplorasi. 

• Guru mendorong siswa untuk 

menyampaikan ide/pendapat 

awal terkait materi.  

Tahap 2: Pemfokusan 

• Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

• Guru membagikan LKS kepada 

masing-masing kelompok. 

• Siswa diminta mengamati dan 

mengidentifikasi permasalahan 

yang ada pada LKS. 

Tahap 3: Tantangan 

• Siswa saling menyampaikan 

ide/pendapatnya melalui 

diskusi kelompok. 

• Siswa berusaha menyelesaikan 

permasalahan secara 

kelompok.  

Tahap 4: Penerapan konsep 

• Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya di depan 

kelas. 

• Guru memimpin diskusi kelas. 

• Siswa saling menanggapi 

ide/pendapat mereka. 

• Guru memberi penguatan dan 

berkontribusi dalam diskusi 

untuk menarik kesimpulan 

akhir. 

Statistics 

(Second 

Edition). 

New 

York: 

Mc Graw 

Hill. 

https://do

i.org/10.

1002/gps

.4691 
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Penutup : 

Guru melakukan refleksi terkait 

hasil pembelajaran hari ini dengan 

melibatkan peserta didik. Guru 

memberikan apresiasi dan 

motivasi serta menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Guru mengkahiri 

kegiatan pembelajaran dengan doa 

dan salam. 
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Lampiran 7.b 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

   Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas/Semester : VIII/2 

   Materi Pokok  : Koordinat Kartesius 

   Alokasi Waktu : 3 x pertemuan ( 8 JP ) 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.12 Menganalisis data berdasarkan 

distribusi data, nilai rata-rata, median, 

modus, dan sebaran data untuk 

mengambil kesimpulan, membuat 

keputusan, dan membuat prediksi. 

3.12.1 Menentukan nilai rata-rata suatu data. 

3.12.2 Menentukan nilai median dan modus 

suatu data. 

3.12.3 Menentukan nilai jangkauan, kuartil 

dan jangkauan interkuartil suatu data. 

4.12 Menyajikan dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

distribusi data, nilai rata-rata, median, 

4.12.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan nilai rata-rata suatu 

data.   
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modus, dan sebaran data untuk 

mengambil kesimpulan, membuat 

keputusan, dan membuat prediksi. 

4.12.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan nilai median dan 

modus dari suatu data. 

4.12.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan jangkauan, kuartil, 

dan jangkauan interkuartil. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative 

learning model siswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan nilai rata-rata dari suatu data. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata dari suatu data. 

Pertemuan 2 

Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative 

learning model siswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan nilai median dan modus dari suatu data. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai median dan modus suatu data. 

Pertemuan 3 

Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative 

learning model siswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan nilai jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil dari suatu data. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jangkauan, kuartil dan jangkauan 

interkuartil dari suatu data. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Reguler Pertemuan 1 

Menentukan rata-rata (mean) dari suatu data. 

Rata-rata =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎
   

Ditulis dalam bentuk rumus : 

Data tunggal : 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + … + 𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 



321 

 

 

dengan 𝑥𝑖 = data ke-𝑖 dan 𝑛 = banyak data 

Data Kelompok :  

�̅� =
𝑓1𝑥1 + 𝑓2𝑥2 + 𝑓3𝑥3 +  … + 𝑓𝑛𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

dengan 𝑓𝑖 = banyaknya frekuensi ke i 

Rata-rata gabungan: 

�̅�𝑔𝑎𝑏 =
𝑛1 �̅�1 + 𝑛1 �̅�2 +  … + 𝑛𝑘�̅�𝑘

𝑛1 + 𝑛2 + … + 𝑛𝑘
=

∑ 𝑛𝑖 �̅�𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

dengan �̅�𝑖 = rata-rata ke-𝑖 dan 𝑛𝑖 = banyak data ke-i 

Materi Pembelajaran Reguler Pertemuan 2 

Menentukan median dan modus dari suatu data. 

(1) Modus (Mo) 

Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi 

terbesar. 

(2) Median (Me) 

Median suatu kumpulan data adalah nilai yang membagi data menjadi 50% bagian 

bawah dan 50% bagian atas. Untuk menemukan median kumpulan data, sebelumnya 

data harus diurutkan dari data yang nilainya paling kecil ke data yang nilainya paling 

besar. Jika banyak data ganjil, maka median data adalah nilai di tengah daftar yang 

diurutkan. Jika banyak data genap, maka median data adalah rata-rata dari dua nilai 

yang paling dekat dengan tengah daftar yang diurutkan. 

Rumus menentukan nilai tengah dari suatu data. 

Me = 𝑥
(

𝑛+1
2

)
 

Materi Pembelajaran Reguler Pertemuan 3 

Menentukan Ukuran Penyebaran Data. 

(1) Kuartil 

Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi empat bagian. 

Rumus umum untuk menentukan nilai kuartil: 

𝑄𝑖 = 𝑥
(

𝑖(𝑛+1)
4

)
 

Dengan, 𝑄𝑖 = kuatil ke-𝑖, dan 𝑖 = 1,2,3.  

d) 𝑄1 = Kuartil Pertama (Kuartil Bawah) 

𝑄1 = 𝑥
(

𝑛+1
4

)
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e) 𝑄2 = Kuartil Kedua (Median) 

𝑄2 = 𝑥
(

2(𝑛+1)
4

)
= 𝑥

(
(𝑛+1)

2
)
 

f) 𝑄3 = Kuartil Ketiga (Kuartil Atas) 

𝑄3 = 𝑥
(

3(𝑛+1)

4
)
   

Contoh : 

Tentukan nilai kuartil dari data berikut ini. 

4, 3, 6, 5, 3, 5, 7. 

Penyelesaian: 

3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 

 

    𝑄1     𝑄2    𝑄3 

𝑄1 = 𝑥
(

7+1

4
)

= 𝑥
(

8

4
)

= 𝑥2 = 3  

𝑄2 = 𝑥
(

2(7+1)
4

)
= 𝑥

(
2(8)

4
)

= 𝑥4 = 5 

𝑄3 = 𝑥
(

3(7+1)

4
)

= 𝑥
(

3(8)

4
)

= 𝑥6 = 6  

(2) Jangkauan (Range) 

Jangkauan adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. 

Jangkauan (range) = data terbesar – data terkecil = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛  

(3) Jangkauan Interkuartil (Hamparan) 

Jangkauan Kuartil (H) = Kuartil atas – Kuartil bawah = 𝑄3 − 𝑄1  

(4) Jangkauan Semi Kuartil/Simpangan Kuartil 

Jangkauan Semi Kuartil (SK) =  
1

2
 Jangkauan Interkuartil =

1

2
(𝑄3 − 𝑄1)  

 

E. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Generative Learning Model. 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan. 

Langkah-langkah Generative Learning Model adalah sebagai berikut. 

Tahap Diskripsi 

Eksplorasi Pada tahap eksplorasi, guru membimbing siswa untuk melakukan 

eksplorasi terhadap pengetahuan. Ide, atau konsepsi awal yang diperoleh 

dari pembelajaran pada tingkat sebelumnya. 

Pemfokusan  Tahap pemfokusan merupakan tahap pengenalan konsep dimana siswa 

melakukan pengujian hipotesis melalui kegiatan laboratorium atau 
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kegiatan lainnya. Guru bertugas sebagai fasilitator yang menyediakan 

kebutuhan sumber, serta memberi bimbingan dan arahan. 

Tantangan Siswa berlatih untuk berani mengeluarkan ide, kritik, berdebat, 

menghargai adanya perbedaan pendapat. Guru berperan sebagai 

moderator dan fasilitator agar jalannya diskusi lebih terarah. 

Penerapan Pada tahap ini, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah dengan 

mengaplikasikan konsep barunya pada hal-hal praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

F. Media dan Bahan  

Media 

1. Buku Siswa Matematika SMP Kelas VIII 

2. Powerpoint 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Bahan 

1. Laptop     

2. LCD Proyektor    

3. White Board    

4. Spidol     

5. Penghapus    

  

G. Sumber Belajar 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Buku Siswa 

Matematika SMP Kelas VIII Edisi Revisi 2017. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 15 Menit 

 Persiapan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu. 

2. Guru memberikan salam.  

3. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa dengan berdoa 

terlebih dahulu. 

4. Guru mempersiapkan kondisi fisik siswa antara lain : 

a. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 

b. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap disiplin. 
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c. Meminta siswa menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VIII. 

d. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 

 

Apersepsi 

1. Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 

 

Motivasi 

1. Guru menampilkan video yang memotivasi dan menginspirasi. 

2. Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari video 

tersebut. 

3. Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 

Kegiatan Inti 90 Menit 

Tahap 1 Eksplorasi  

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merangsang 

siswa untuk melakukan eksplorasi. 

2. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut. 

(Mengamati) 

3. Guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide/pendapat 

awal mereka tentang permasalahan. (Mengkomunikasikan) 

Tahap 2 

 

Pemfokusan 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 siswa. 

5. Guru membagikan LKS 1 submateri menentukan nilai rata-rata 

suatu data. 

6. Guru meminta siswa mengamati permasalahan yang ada di 

LKS 1 bagian 1. (Mengamati) 

7. Guru meminta siswa mengidentifikasi permasalahan tersebut. 

(Mengumpulkan Informasi) 

8. Siswa mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari 

permasalahan tersebut dengan bantuan LKS 1 bagian 1. 

(Mengumpulkan Informasi)  

Tahap 3 

 

Tantangan 

9. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

di LKS 1 bagian 1. (Menalar dan Mengasosiasikan) 

10. Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi kelompok 

yang dilakukan siswa. 

11. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 
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13. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

14. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Tahap 4 

 

Penerapan Konsep 

15. Guru mengarahkan siswa untuk fokus pada LKS 1 bagian 2. 

16. Siswa mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di LKS 1 bagian 2. (Mengamati dan mengumpulkan 

Informasi) 

17. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki 

sebelumnya secara kelompok. 

18. Siswa berdiskusi penyelesaian permasalahan yang ada di LKS 

1 bagian 2 secara kelompok (Menalar dan Mengasosiasi). 

19. Guru memantau proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh 

siswa. 

 20. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

21. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 

22. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

23. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Kegiatan Penutup 15 Menit 

 1. Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari ini 

dengan melibatkan siswa. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

3. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan kuis yang dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi. 

5. Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan 9.2 di 

rumah. 

6. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

submateri menentukan nilai median dan modus suatu data.  

7. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. 

8. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

9. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 15 Menit 

 Persiapan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu. 

2. Guru memberikan salam,  
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3. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa dengan berdoa 

terlebih dahulu. 

4. Guru mempersiapkan kondisi fisik siswa antara lain : 

a. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 

b. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap disiplin. 

c. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa Matematika untuk 

Kelas VIII. 

d. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 

 

Apersepsi 

1. Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 

 

Motivasi 

1. Guru menampilkan video yang memotivasi dan menginspirasi. 

2. Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari video 

tersebut. 

3. Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 

Kegiatan Inti 50 Menit 

Tahap 1 Eksplorasi  

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merangsang 

siswa untuk melakukan eksplorasi. 

2. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut. 

(Mengamati) 

3. Guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide/pendapat 

awalnya tentang permasalahan. (Mengkomunikasikan) 

Tahap 2 

 

Pemfokusan 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 kelompok. 

5. Guru membagikan LKS 2 submateri menentukan nilai rata-rata 

suatu data. 

6. Guru meminta siswa mengamati kembali permasalahan yang 

ada di LKS 2 bagian 1. (Mengamati) 

7. Guru meminta siswa mengidentifikasi permasalahan tersebut. 

(Mengumpulkan Informasi) 

8. Siswa mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari 

permasalahan tersebut dengan bantuan LKS 2 bagian 1. 

(Mengumpulkan Informasi)  

Tahap 3 

 

Tantangan 

9. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

di LKS 2 bagian 1. (Menalar dan Mengasosiasikan) 
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10. Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi kelompok 

yang dilakukan siswa. 

11. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 

13. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

14. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Tahap 4 

 

Penerapan Konsep 

15. Guru mengarahkan siswa untuk fokus pada LKS 2 bagian 2. 

16. Siswa mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di LKS 2 bagian 2. (Mengamati dan mengumpulkan 

Informasi) 

17. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki 

sebelumnya secara kelompok. 

18. Siswa berdiskusi penyelesaian permasalahan yang ada di LKS 

2 bagian 2 secara kelompok (Menalar dan Mengasosiasi). 

19. Guru memantau proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh 

siswa. 

 20. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

21. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 

22. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

23. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Kegiatan Penutup 15 Menit 

 1. Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari ini 

dengan melibatkan siswa. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

3. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan Kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri 

dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait materi. 

5. Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan 9.3 di 

rumah. 

6. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

submateri menentukan ukuran penyebaran data.  

7. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. 

8. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

9. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 
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Pertemuan 3 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 15 Menit 

 Persiapan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu. 

2. Guru memberikan salam,  

3. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa dengan berdoa 

terlebih dahulu. 

4. Guru mempersiapkan kondisi fisik siswa antara  

lain : 

a. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 

b. Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap disiplin. 

c. Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa Matematika untuk 

Kelas VIII. 

d. Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 

 

Apersepsi 

1. Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 

 

Motivasi 

4. Guru menampilkan video yang memotivasi dan menginspirasi. 

5. Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari video 

tersebut. 

6. Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 

 

Kegiatan Inti 50 Menit 

Tahap 1 Eksplorasi  

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merangsang 

siswa untuk melakukan eksplorasi. 

2. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut. 

(Mengamati) 

3. Guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide/pendapat 

awalnya tentang permasalahan. (Mengkomunikasikan) 

Tahap 2 

 

Pemfokusan 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 kelompok. 

5. Guru membagikan LKS 3 submateri menentukan jangkauan, 

kuartil dan jangkauan interkuartil. 

6. Guru meminta siswa mengamati kembali permasalahan yang 

ada di LKS 3 bagian 1. (Mengamati) 
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7. Guru meminta siswa mengidentifikasi permasalahan tersebut. 

(Mengumpulkan Informasi) 

8. Siswa mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari 

permasalahan tersebut dengan bantuan LKS 3 bagian 1. 

(Mengumpulkan Informasi)  

Tahap 3 

 

Tantangan 

9. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

di LKS 3 bagian 1. (Menalar dan Mengasosiasikan) 

10. Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi kelompok 

yang dilakukan siswa. 

11. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 

13. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

14. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Tahap 4 

 

Penerapan Konsep 

15. Guru mengarahkan siswa untuk fokus pada LKS 3 bagian 2. 

16. Siswa mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di LKS 3 bagian 2. (Mengamati dan mengumpulkan 

Informasi) 

17. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki 

sebelumnya secara kelompok. 

18. Siswa berdiskusi penyelesaian permasalahan yang ada di LKS 

3 bagian 2 secara kelompok (Menalar dan Mengasosiasi). 

19. Guru memantau proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh 

siswa. 

 20. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa menjumpai 

kesulitan menyelesaikan masalah. 

21. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. (Mengkomunikasikan) 

22. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang telah 

disampaikan oleh temannya. 

23. Guru memberikan penguatan tentang materi. 

Kegiatan Penutup 15 Menit 

 1. Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari ini 

dengan melibatkan siswa. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

3. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan Kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri 

dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait materi. 

5. Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan 9.4 di 

rumah. 
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6. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

kembali materi statistika yang sudah dipelajari karena 

pertemuan berikutnya akan diadakan tes. 

7. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. 

8. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

9. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

I. Penilaian 

Pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah materi statistik. 
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Lampiran 7.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Rata-rata (Mean) 

Alokasi Waktu : 30 Menit 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami konsep nilai rata-rata (mean). 

 1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

2. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK ( LKPD ) 1 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

nilai rata-rata (mean) 

Menemukan Konsep Nilai Rata-rata (Mean) 

Tujuan Pembelajaran : 

 

• Rata-rata (�̅�) =
      …      

  …  
= ... 

Jadi rata-rata nilai ulangan matematika 5 

siswa kelas 8 tersebut adalah ... 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut adalah nilai ulangan matematika 

5 siswa kelas 8. 

8, 9, 6, 5, 7 

Hitung rata-rata nilai ulangan 

matematika 5 siswa tersebut! 

Penyelesaian: 

• Jumlah seluruh data (nilai) = 8 +

9 + … +  … + … =  … 

• Banyak siswa =  … 

1.  

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

data yang tidak dikelompokan yaitu: 

 

Rata-rata (�̅�) =
                           …                          

…
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➢ PERMASALAHAN 3 

Kelas 8A mempunyai jumlah siswa 

putra dan putri berturut turut 10 dan 15 

orang. Jika rat-rata berat badan siswa 

putra adalah 40 kg dan rata-rata berat 

badan siswa putri adalah 35 kg. 

berapakah rata-rata gabungan berat 

badan seluruh siswa. 

Penyelesaian: 

• Banyak siswa putra (𝑛1) =  … 

• Banyak siswa putri (𝑛2) =  … 

• Rata-rata berat badan putra (�̅�1) =  … 

• Rata-rata berat badan putra (�̅�2) =  … 

• Rata-rata gabungan berat badan 

seluruh siswa: 

�̅�𝑔𝑎𝑏 =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛1. �̅�1

 𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =
… . … +  … . …

… + …
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =  
… + …

…
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =  
…

…
=  … 

Jadi rata-rata gabungan berat badan 

seluruh siswa di kelas tersebut adalah ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Berikut adalah tabel hasil ulangan 

matematika 10 siswa kelas 8A. 

Nilai 

(𝑥𝑖) 

Banyak 

siswa (𝑓𝑖) 
𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

6 2 2 . 6 = … 

7 3 3 . 7 =  … 

8 4 … 

9 1 … 

Jumlah 𝑛 = ∑ 𝑓𝑖   

    = ...   

∑(𝑓𝑖 . 𝑥𝑖) =

𝑛

𝑖=1

… 

Hitunglah rata-rata hasil ulangan 

matematika 10 siswa tersebut! 

Penyelesaian: 

�̅� =
     ∑ (𝑓𝑖 . 𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1      

𝑛
 

⇔ �̅� =
 𝑓1. 𝑥1 + 𝑓2. 𝑥2 + 𝑓3. 𝑥3 + 𝑓4. 𝑥4

𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4
 

⇔ �̅� =
… +  … + … +  …

… +  … + … +  …
 

⇔ �̅� =
     …     

     …     
= ... 

Jadi rata-rata hasil ulangan matematika 

10 siswa tersebut adalah ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

data yang dikelompokan yaitu: 

 

Rata-rata (�̅�) =
                           …                          

…
 

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

gabungan dari suatu data yaitu: 

Rata-rata (�̅�) =
   …    .    …    +    …    .    …   

…  + …  
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan 

konsep nilai rata-rata (mean) 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 4 

Andi dan Budi mempunyai rata-rata usia 9 

tahun. Berapakah jumlah usia mereka? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata usia = ... 

𝑛: banyak data = ... 

• Ditanya: 

𝑋: jumlah usia  

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang)   

• Jawab: 

�̅�  =
𝑋

 𝑛
 

⇔  …  =
𝑋

 …  
 

(Membangun model matematika) 

⇔  𝑋 = …   .  … =  … 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi jumlah usia Andi dan Budi adalah 

... 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

 

➢ PERMASALAHAN 5 

Rata-rata berat badan Ani, Budi, dan 

Chandra adalah 63 kg. Jika berat badan Budi 

dan Chandra masing-masing adalah 61 kg 

dan 72 kg, berapakah berat badan Ani? 

 

 

 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata berat badan =  … 

𝑛: banyak data =  … 

𝑏: berat badan Budi =  … 

𝑐: berat badan Chandra =  … 

• Ditanya: 

𝑎: berat badan Ani 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang)   

• Jawab: 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

 𝑛
 

⇔    (Membangun model 

    matematika) 

⇔ 

⇔ 

⇔ 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi berat badan Ani adalah ... kg 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

 

➢ PERMASALAHAN 6 

Ibu membeli permen sejumlah 36 buah. 

Permen tersebut akan dibagikan kepada 

anak-anaknya. Jika masing-masing anak 

mendapatkan rata-rata permen sejumlah 9 

buah, berapakah banyak anak ibu tersebut? 
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Penyelesaian: 

• Diketahui: 

 

 

 

  

• Ditanya: 

 

  

• Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jadi   

 

 

➢ PERMASALAHAN 7 

Diketahui data nilai ulangan harian 

matematika kelas 8A adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Banyak Siswa 5 𝑛 4 2 

Jika nilai rata-rata kelas adalah 7,2, hitung 

banyak siswa di kelas tersebut! 

Penyelesaian: 

 

 

 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = ... 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 7 

• Ditanya: 

Banyak siswa di kelas tersebut 

 (Mendefinisikan variabel & pemberian  

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

⇔  …  =
5 . 6 + 𝑛 . 7 + … +  …   

5 + 𝑛 +  … + …
 

⇔  … =
 7𝑛 +  …   

𝑛 +  …
 

(Membangun model matematika) 

⇔  

⇔  

⇔  

 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi banyak siswa di kelas tersebut 

adalah … 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

 

➢ PERMASALAHAN 8 

Diketahui nilai rata-rata pada suatu ujian 

adalah 7,3. Pada ujian tersebut, 4 siswa 

mendapat nilai 5 dan 4 siswa mendapat nilai 

8, jika banyak siswa yang mendapat nilai 7 

adalah dua kali banyak siswa yang mendapat 

nilai 9, berapakah banyak siswa yang 

mendapat nilai 7? 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 9 

Nilai rata-rata ujian 20 siswa pada suatu 

kelas adalah 7,5. Jika nilai rata-rata siswa 

laki-laki 7 dan nilai rata-rata siswa 

perempuan adalah 8, berapakah banyak 

siswa laki-laki di kelas tersebut? 

 

 

 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas =  … 

�̅�1: rata-rata nilai laki-laki =  … 

�̅�2: rata-rata nilai perempuan =  … 

𝑛1: banyak siswa laki-laki 

𝑛2: banyak siswa perempuan  

• Ditanya: 

................................................................. 

 (Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

 𝑛1 + 𝑛2 =  …  .................(1) 

 

�̅� =
𝑛1 .  �̅�1 + 𝑛2 .  �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 

⇔ 

⇔    .................(2) 

(Membangun model matematika) 

Gunakan eliminasi pada persamaan (1) 

& (2) 

 

 

 

 

 (Menyelesaikan model) 

• Jadi  

 

(Interpretasi dan solusi masalah) 
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➢ PERMASALAHAN 10 

Nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas 

adalah 6,7. Pada kelas tersebut banyak siswa 

laki-laki adalah 12 siswa dan  banyak siswa 

perempuan adalah 8 siswa. Jika nilai rata-

rata siswa laki-laki 6,5, berapakah rata-rata 

nilai siswa perempuan di kelas tersebut? 

Penyelesaian: 
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Lampiran 7.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Rata-rata (Mean) 

Alokasi Waktu : 30 Menit 

 1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

2. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

KUNCI JAWABAN  

LKPD 1 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

nilai rata-rata (mean) 

Menemukan Konsep Nilai Rata-rata (Mean) 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami konsep nilai rata-rata (mean). 

Tujuan Pembelajaran : 

 

• Rata-rata (�̅�) =
35

5 
= 7 

Jadi rata-rata nilai ulangan matematika 5 

siswa kelas 8 tersebut adalah 7 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut adalah nilai ulangan matematika 

5 siswa kelas 8. 

8, 9, 6, 5, 7 

Hitung rata-rata nilai ulangan 

matematika 5 siswa tersebut! 

Penyelesaian: 

• Jumlah seluruh data (nilai) = 8 +

9 + 6 + 5 + 7 = 35 

• Banyak siswa = 5 

2.  

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

data yang tidak dikelompokan yaitu: 

 

Rata-rata (�̅�) =
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒅𝒂𝒕𝒂 

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒕𝒂
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➢ PERMASALAHAN 3 

Kelas 8A mempunyai jumlah siswa 

putra dan putri berturut turut 10 dan 15 

orang. Jika rat-rata berat badan siswa 

putra adalah 40 kg dan rata-rata berat 

badan siswa putri adalah 35 kg. 

berapakah rata-rata gabungan berat 

badan seluruh siswa. 

Penyelesaian: 

• Banyak siswa putra (𝑛1) =  10 

• Banyak siswa putri (𝑛2) =  15 

• Rata-rata berat badan putra (�̅�1) =

40 

• Rata-rata berat badan putra (�̅�2) =

 35 

• Rata-rata gabungan: 

�̅�𝑔𝑎𝑏 =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛1. �̅�1

 𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =
10 . 40 + 15 . 35

10 + 15
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =  
400 + 525

25
 

⇔ �̅�𝑔𝑎𝑏 =  
925

25
= 37 

Jadi rata-rata gabungan berat badan 

seluruh siswa di kelas tersebut adalah 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Berikut adalah tabel hasil ulangan 

matematika 10 siswa kelas 8A. 

Nilai 

(𝑥𝑖) 

Banyak 

siswa (𝑓𝑖) 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

6 2 2 . 6 = 12 

7 3 3 . 7 =  21 

8 4 4 . 8 = 32 

9 1 1 . 9 = 9 

Jumlah 𝑛 = ∑ 𝑓𝑖   

=  10 

∑(𝑓𝑖 . 𝑥𝑖) =

𝑛

𝑖=1

74 

Hitunglah rata-rata hasil ulangan 

matematika 10 siswa tersebut! 

Penyelesaian: 

�̅� =
     ∑ (𝑓𝑖 . 𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1      

𝑛
 

⇔ �̅� =
 𝑓1. 𝑥1 + 𝑓2. 𝑥2 + 𝑓3. 𝑥3 + 𝑓4. 𝑥4

𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4
 

⇔ �̅� =
12 + 21 + 32 + 9

2 + 3 + 4 + 1
 

⇔ �̅� =
     74     

     10    
= 7,4 

Jadi rata-rata hasil ulangan matematika 

10 siswa tersebut adalah 7,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

data yang dikelompokan yaitu: 

Rata-rata (�̅�) =
     ∑ (𝑓𝑖 .𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1      

𝑛
 

Rata-rata (�̅�) =
 𝑓1.𝑥1+𝑓2.𝑥2+ … +𝑓𝑛.𝑥𝑛

𝑛
 

Kesimpulan: 

Rumus untuk menghitung rata-rata 

gabungan dari suatu data yaitu: 

�̅�𝒈𝒂𝒃 =
𝒏𝟏 . �̅�𝟏 + 𝒏𝟐 . �̅�𝟐

𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

nilai rata-rata (mean) 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 4 

Andi dan Budi mempunyai rata-rata usia 9 

tahun. Berapakah jumlah usia mereka? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata usia = 9 

𝑛: banyak data = 2 

• Ditanya: 

𝑋: jumlah usia  

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang)   

• Jawab: 

�̅�  =
𝑋

 𝑛
 

⇔  9 =
𝑋

 2  
 

(Membangun model matematika) 

⇔  𝑋 = 9 . 2 = 18 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi jumlah usia Andi dan Budi adalah  

18 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 5 

Rata-rata berat badan Ani, Budi, dan 

Chandra adalah 63 kg. Jika berat badan Budi 

dan Chandra masing-masing adalah 61 kg 

dan 72 kg, berapakah berat badan Ani? 

Penyelesaian: 

 

 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata berat badan = 63 kg 

𝑛: banyak data = 3 

𝑏: berat badan Budi = 61 

𝑐: berat badan Chandra = 72 

• Ditanya: 

𝑎: berat badan Ani 

 (Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang)   

• Jawab: 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

 𝑛
 

⇔ 63 =
𝑎 + 61 + 72

3
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 63 . 3 = 𝑎 + 133 

⇔ 189 = 𝑎 + 133 

⇔ 189 − 133 = 𝑎 

⇔ 𝑎 = 56 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi berat badan Ani adalah 56 kg 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 6 

Ibu membeli permen sejumlah 36 buah. 

Permen tersebut akan dibagikan kepada 

anak-anaknya. Jika masing-masing anak 

mendapatkan rata-rata permen sejumlah 9 

buah, berapakah banyak anak ibu tersebut? 
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Penyelesaian: 

• Tulis: 

�̅�: rata-rata permen yang didapat = 9 

𝑋: jumlah permen = 36  

• Ditanya:  

𝑛: banyak anak  

 (Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang)   

• Jawab: 

�̅�  =
𝑋

 𝑛
 

⇔  9 =
36

 𝑛  
 

(Membangun model matematika) 

⇔  𝑛 =
36

 9  
= 4 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi  banyak anak ibu tersebut adalah 4 

orang. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 7 

Diketahui data nilai ulangan harian 

matematika kelas 8A adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Banyak Siswa 5 𝑛 4 2 

Jika nilai rata-rata kelas adalah 7,2, hitung 

banyak siswa di kelas tersebut! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

 �̅�: rata-rata kelas = 7,2 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 7 

• Ditanya: 

 

 

Banyak siswa di kelas tersebut 

(Mendefinisikan variabel & pemberian  

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

⇔  7,2 =
5 . 6 + 𝑛 . 7 + 4 . 8 + 2 . 9   

5 + 𝑛 + 4 + 2
 

⇔  7,2 =
30 + 7𝑛 + 32 + 18   

𝑛 + 11
 

(Membangun model matematika) 

⇔  7,2(𝑛 + 11) = 7𝑛 + 80 

⇔  7,2𝑛 + 79,2 = 7𝑛 + 80 

⇔ 7,2𝑛 − 7𝑛 = 80 − 79,2 

⇔  0,2𝑛 = 0,8 

⇔  𝑛 = 4 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi banyak siswa di kelas tersebut 

adalah  5 + 4 + 4 + 2 = 15 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 8 

Diketahui nilai rata-rata pada suatu ujian 

adalah 7,3. Pada ujian tersebut, 4 siswa 

mendapat nilai 5 dan 4 siswa mendapat nilai 

8, jika banyak siswa yang mendapat nilai 7 

adalah dua kali banyak siswa yang mendapat 

nilai 9, berapakah banyak siswa yang 

mendapat nilai 7? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 7,3 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 9 
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• Ditanya: 

Banyak siswa yang mendapat nilai 7 

(Mendefinisikan variabel & pemberian  

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

⇔  7,3 =
4 . 6 + 3𝑛 . 7 + 4 . 8 + 𝑛 . 9   

4 + 3𝑛 + 4 + 𝑛
 

⇔  7,3 =
24 + 21𝑛 + 32 + 9𝑛   

4𝑛 + 8
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 7,3(4𝑛 + 8) = 30𝑛 + 56 

⇔ 29,2𝑛 + 58,4 = 30𝑛 + 56 

⇔ 29,2𝑛 − 30𝑛 = 56 − 58,4 

⇔ −0,8𝑛 = −2,4 

⇔  𝑛 =
−2,4

0,8
= 3 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 7 

adalah 3 . 3 = 9 siswa. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 9 

Nilai rata-rata ujian 20 siswa pada suatu 

kelas adalah 7,5. Jika nilai rata-rata siswa 

laki-laki 7 dan nilai rata-rata siswa 

perempuan adalah 8, berapakah banyak 

siswa laki-laki di kelas tersebut? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 7,5 

�̅�1: rata-rata nilai laki-laki = 7 

�̅�2: rata-rata nilai perempuan = 8 

 

𝑛1: banyak siswa laki-laki 

𝑛2: banyak siswa perempuan 

• Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

𝑛1 + 𝑛2 = 20 .....................................(1) 

�̅� =
𝑛1 .  �̅�1 + 𝑛2 .  �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 7,5 =
𝑛1 .  7 + 𝑛2 .  8

20
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 7,5 . 20 = 7𝑛1 + 8𝑛2 

⇔ 150 = 7𝑛1 + 8𝑛2  .......................(2) 

Dari (1) dan (2) diperoleh: 

𝑛1 + 𝑛2 = 20  x8 

7𝑛1 + 8𝑛2 = 150  x1 

8𝑛1 + 8𝑛2 = 160 

7𝑛1 + 8𝑛2 = 150  _ 

𝑛1 = 10 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi banyak siswa laki-laki adalah 10 

orang 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 10 

Nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas 

adalah 6,7. Pada kelas tersebut banyak siswa 

laki-laki adalah 12 siswa dan  banyak siswa 

perempuan adalah 8 siswa. Jika nilai rata-

rata siswa laki-laki 6,5, berapakah rata-rata 

nilai siswa perempuan di kelas tersebut? 
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Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 6,7 

�̅�1: rata-rata nilai laki-laki = 6,5 

𝑛1: banyak siswa laki-laki = 12 

𝑛2: banyak siswa perempuan = 8 

• Ditanya: 

�̅�2: rata-rata nilai perempuan 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝑛1 .  �̅�1 + 𝑛2 .  �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 6,7 =
12 . 6,5 + 8 . �̅�2 

20
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 6,7 . 20 = 78 + 8�̅�2 

⇔ 134 = 78 + 8𝑛2 

⇔ 134 − 78 = 8𝑛2 

⇔ 8𝑛2 = 56 

⇔ 𝑛2 =
56

8
= 7 

 (Menyelesaikan model) 

• Jadi rata-rata nilai matematika siswa 

perempuan adalah 10 orang 

(Interpretasi dan solusi masalah) 
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Lampiran 7.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerjakan soal berikut ini dengan teliti ! 

 

1. Diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 8A adalah sebagai 

berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Banyak siswa 𝑛 8 5 2 

Rata-rata nilai ulangan matematika kelas tersebut adalah 7. Jika nilai kkm 

matematika pada ulangan harian tersebut adalah 7. Ada berapa siswa yang 

harus mengikuti remedial? 

2. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 73,8. Nilai rata-rata 

siswa putra adalah 77 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 71. Jika banyaknya 

siswa putri 2 lebih banyak dari siswa putra, berapakah banyak siswa pada 

kelas tersebut? 

 

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 7.f 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN KUIS 1 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  (Submateri) : Statistika (Rata-rata/Mean) 

 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 6.  

Ditanya: 

Siswa yang harus mengikuti remedial 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Jawab: 

�̅� =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 7.8 + 8.5 + 9.2

𝑛 + 8 + 5 + 2
 

⇔ 7 =
6𝑛 + 56 + 40 + 18

15 + 𝑛
 

(Membangun model matematika) 

2 

 Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7 =
6𝑛 + 114

15 + 𝑛
 

⇔ 7(15 + 𝑛) = 6𝑛 + 114 

⇔ 105 + 7𝑛 = 114 + 6𝑛 

⇔ 7𝑛 − 6𝑛 = 114 − 105 

⇔ 𝑛 = 9 

(Menyelesaikan model) 

4 
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 Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi siswa yang harus mengikuti remedial sebanyak 9 

siswa. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

2 

2 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata kelas = 73,8 

�̅�1: rata-rata siswa putra = 77 

�̅�2: rata-rata siswa putri = 71 

𝑛1: banyak siswa putra  

𝑛2: banyak siswa putri = 𝑛1 + 2 

Ditanya: 

𝑛1 + 𝑛2 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

 

 

 Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Ditanya: 

�̅� =
𝑛1. �̅�1 + 𝑛2. �̅�2

𝑛1 + 𝑛2
 

⇔ 73,8 =
𝑛1. 77 + 𝑛2 . 71

𝑛1 + 𝑛2
 

(Membangun model matematika) 

2 

 Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

Subtitusikan 𝑛2 = 𝑛1 + 2 pada model, diperoleh: 

73,8 =
𝑛1. 77 + (𝑛1 + 2)71

𝑛1 + (𝑛1 + 2)
 

⇔ 73,8 =
77𝑛1 + 71𝑛1 + 142

2𝑛1 + 2
 

⇔ 73,8(2𝑛1 + 2) = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 + 147,6 = 148𝑛1 + 142 

⇔ 147,6𝑛1 − 148𝑛1 = 142 − 147,6 

⇔ −0,4𝑛1 = −5,6 

⇔ 𝑛1 =
−5,6

0,4
= 14 

4 
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Jelas 𝑛2 = 𝑛1 + 2 = 14 + 2 = 16  

(Menyelesaikan model) 

 Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi banyak siswa pada kelas tersebut sebanyak 30 

siswa. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

2 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 7.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Median & Modus 

Alokasi Waktu : 30 Menit 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami konsep median dan modus. 

 1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

2. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK ( LKPD ) 2 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

median dan modus! 

Menemukan Konsep Median dan Modus 

Tujuan Pembelajaran : 

 

Atau, 

Tulis 𝑛: banyak data 

• Median = urutan data ke 
𝑛 +1

2
 

Median = ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 11 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7 

Tentukan median dari data tersebut! 

• Data nilai setelah diurutkan dari yang 

terkecil sampai yang terbesar! 

............................................................ 

• Nilai yang berada diurutan tengah  

data setelah diurutkan adalah .............. 

............................................................ 

 

Kesimpulan: 

Median adalah ....................................... 

................................................................. 

Rumus menentukan median: 

Me = ...................................................... 
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➢ PERMASALAHAN 4 

Berikut adalah nilai ulangan matematika 

10 siswa kelas 8. 

6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 5, 10 

Tentukan modus dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Nilai yang paling muncul adalah ....... 

• Jadi Modus data tersebut adalah ........ 

 

➢ PERMASALAHAN 5 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 8 

8 5 

9 3 

Tentukan Modus dari data nilai tersebut! 

Penyelesaian: 

• Nilai dengan frekuensi terbanyak 

adalah ... 

• Jadi modus dari data tersebut adalah ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 6 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7, 10 

Tentukan median dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Data setelah diurutkan: 

............................................................ 

• Me = urutan data ke 
𝑛+1

2
 

Me = 

 

 

• Jadi median dari data nilai tersebut 

adalah ... 

 

➢ PERMASALAHAN 3 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 6 

8 7 

9 3 

Tentukan Median dari data nilai tersebut! 

Penyelesaian: 

• Me = data ke 
𝑛+1

2
 

Me =  

 

 

• Jadi median data tersebut adalah ... 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Modus adalah ........................................ 

.................................................................

................................................................. 
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini dengan menggunakan 

strategi pemodelan matematika! 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 6 

Berikut ini adalah data nilai ulangan 

matematika 7 siswa kelas 8. 

6, 4, 7, 9, 7, 𝑝, 9 

Jika rata-rata nilai ulangan tersebut adala 7, 

tentukan nilai median dan modusnya! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

𝑝: salah satu nilai dari 7 siswa tersebut 

�̅�: rata-rata nilai = ... 

• Ditanya: 

Median dan Modus 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
… +  … + … +  … +  … +  𝑝 + …

…
 

⇔  …  =
… + 𝑝

…
 

(Membangun model matematika) 

⇔  …  =  … +𝑝 

⇔ 

  

(Menyelesaikan model) 

Data yang telah diurutkan: 

............................................................. 

Jelas: Me = ... dan Mo = ... 

• Jadi  median dan modus dari data 

tersebut adalah ... 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

 

 

➢ PERMASALAHAN 7 

Andre berdiri tepat di tengah-tengah dalam 

suatu baris antrian penimbangan berat 

badan. Jika ada empat orang yang berdiri di 

depan Andre. Jika rata-rata berat badan 

semua orang yang ada di antrian tersebut 

adalah 50 kg, berapakah jumlah total berat 

badan orang yang ada di antrian tersebut? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata berat badan = ... 

𝑛: banyak orang =  … 

• Ditanya: 

𝐹: jumlah total berat badan 

• Jawab: 

�̅� =
𝐹

𝑛
 

⇔ 

 

 

 

 

 

 

• Jadi  
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➢ PERMASALAHAN 8 

Diberikan 7 data yang sudah terurut sebagai 

berikut. 

14, 16,18, 𝑦 − 2𝑥, 20, 22, 𝑦 + 2𝑥. 

Jika diketahui median data tersebut adalah 

19 dan modusnya adalah 22. Tentukan nilai 

𝑥 dan 𝑦. 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 9 

Berikut ini adalah data nilai ulangan harian 

matematika kelas 8A. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 6 𝑧 4 3 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas 

tersebut mempunyai nilai rata-rata 7,2, 

tentukan nilai median dan modusnya. 

Penyelesaian: 
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Lampiran 7.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Median & Modus 

Alokasi Waktu : 30 Menit 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami konsep median dan modus. 

 1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

2. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

KUNCI JAWABAN 

LKPD 2 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

median dan modus! 

Menemukan Konsep Median dan Modus 

Tujuan Pembelajaran : 

 

Atau, 

Tulis 𝑛: banyak data 

• Median = data ke 
𝑛 +1

2
 

Median = data ke 3 = 7 

• Jadi median data tersebut adalah 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 5 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7 

Tentukan median dari data tersebut! 

• Data nilai setelah diurutkan dari yang 

terkecil sampai yang terbesar! 

5, 6, 7, 8, 9 

• Nilai yang berada diurutan tengah  

data setelah diurutkan adalah 7 

................................................. 

 

Kesimpulan: 

Median adalah nilai tengah dari suatu 

kumpulan data yang telah diurutkan. 

Rumus menentukan median: 

Me = data ke 
𝒏+𝟏

𝟐
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➢ PERMASALAHAN 4 

Berikut adalah nilai ulangan matematika 

10 siswa kelas 8. 

6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 5, 10 

Tentukan modus dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

Nilai yang paling muncul adalah 7 

Jadi Modus data tersebut adalah 7 

 

➢ PERMASALAHAN 5 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 8 

8 5 

9 3 

Tentukan Modus dari data nilai tersebut! 

Penyelesaian: 

• Nilai dengan frekuensi terbanyak 

adalah 7. 

• Jadi modus dari data tersebut adalah 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 6 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7, 10 

Tentukan median dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Data setelah diurutkan: 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

• Me = data ke 
𝑛+1

2
 

Me = data ke 3,5 

Me = 
7+8

2
= 7,5 

• Jadi median dari data nilai tersebut 

adalah 7,5. 

 

➢ PERMASALAHAN 3 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 6 

8 7 

9 3 

Tentukan Median dari data nilai tersebut! 

Penyelesaian: 

• Me = data ke 
𝑛+1

2
 

Me = data ke 10.5 

Me = 
7+8

2
= 7,5 

• Jadi median dari data tersebut adalah 

7,5 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Modus adalah data nilai yang sering 

muncul atau data dengan frekuensi 

terbanyak. 
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini dengan menggunakan 

strategi pemodelan matematika! 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 6 

Berikut ini adalah data nilai ulangan 

matematika 7 siswa kelas 8. 

6, 4, 7, 9, 7, 𝑝, 9 

Jika rata-rata nilai ulangan tersebut adala 7, 

tentukan nilai median dan modusnya! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

𝑝: salah satu nilai dari 7 siswa tersebut 

�̅�: rata-rata nilai = 7 

• Ditanya: 

Median dan Modus 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
6 + 4 + 7 + 9 + 7 + 𝑝 + 9

7
 

⇔ 7 =
42 + 𝑝

7
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 7 . 7 = 42 + 𝑝 

⇔ 49 = 42 + 𝑝 

⇔ 𝑝 = 49 − 42 = 7 

(Menyelesaikan model) 

Data yang telah diurutkan: 

            4, 6, 7, 7, 7, 9, 9 

Jelas: Me = 7 dan Mo = 7 

• Jadi  median dan modus dari data 

tersebut adalah 7. 

 

➢ PERMASALAHAN 7 

Andre berdiri tepat di tengah-tengah dalam 

suatu baris antrian penimbangan berat 

badan. Jika ada empat orang yang berdiri di 

depan Andre. Jika rata-rata berat badan 

semua orang yang ada di antrian tersebut 

adalah 50 kg, berapakah jumlah total berat 

badan orang yang ada di antrian tersebut? 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata berat badan = 50 kg 

𝑛: banyak orang = 2 . 4 + 1 = 9 

• Ditanya: 

𝐹: jumlah total berat badan 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝐹

𝑛
 

⇔ 50 =
𝐹

9
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 𝐹 = 50 . 9 = 450 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi jumlah total berat badan orang dalam 

antrian tersebut adalah 450 kg. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 
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➢ PERMASALAHAN 8 

Diberikan 7 data yang sudah terurut sebagai 

berikut. 

14, 16,18, 𝑦 − 2𝑥, 20, 22, 𝑦 + 2𝑥. 

Jika diketahui median data tersebut adalah 

19 dan modusnya adalah 22. Tentukan nilai 

𝑥 dan 𝑦. 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

𝑀𝑒: median data = 19 

𝑀𝑜: modus data = 22 

• Ditanya: 

𝑥 dan 𝑦 

(Mendefinisikan variabel & pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

𝑀𝑒 = 19 = 𝑦 − 2𝑥 

𝑀𝑜 = 22 = 𝑦 + 𝑥 

 (Membangun model matematika) 

𝑦 + 𝑥 = 19 

𝑦 + 2𝑥 = 22    _ 

−𝑥 = −3 

⇔ 𝑥 = 3 

Jelas 𝑦 = 19 − 3 = 16 

(Menyelesaikan model) 

• Jadi nilai 𝑥 = 3 dan 𝑦 = 16. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

➢ PERMASALAHAN 9 

Berikut ini adalah data nilai ulangan harian 

matematika kelas 8A. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 6 𝑧 4 3 

 

 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas 

tersebut mempunyai nilai rata-rata 7,2, 

tentukan nilai median dan modusnya. 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai = 7,2 

𝑛: banyak siswa yang mendapat nilai 7 

• Ditanya: 

Median dan Modus 

 (Mendefinisikan variabel & pemberian  

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

⇔  7,2 =
 36 + 7𝑧 + 32 + 27   

𝑧 +  13
 

(Membangun model matematika) 

⇔  7,2𝑧 + 93,6 =  7𝑧 + 95 

⇔  7,2𝑧 − 7𝑧 = 95 − 93,6 

⇔  0,2𝑧 = 1,4 

⇔  𝑧 =
1,4

0,2
= 7 

(Menyelesaikan model) 

Jelas  

𝑀𝑒 = data ke 
𝑛+1

2
 

𝑀𝑒 = data ke 
20

2
 

𝑀𝑒 = data ke 10 

𝑀𝑒 = 7 

𝑀𝑜 = 7 

• Jadi median dan modus data tersebut 

adalah 7. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 
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Lampiran 7.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal berikut ini dengan teliti ! 

 

1. Diketahui empat bersaudara yaitu Adi, Banu, Cici, dan Doni dari yang tertua 

masing masing usiannya 16, 𝑏, 9, dan 𝑑. Jika median usia empat bersaudara 

tersebut sama dengan rata-ratanya yaitu 11 tahun, tentukan usia Banu dan 

Doni! 

2. Diketahui data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika siswa 

kelas 8B SMP 41 Semarang adalah sebagai berikut. 

Nilai 6 7 8 9 

Frekuensi 4 8 𝑛 2 

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut mempunyai nilai rata-

rata 7,5, tentukan nilai median dan modusnya! 

 

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 7.j 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN KUIS 2 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  (Submateri) : Statistika (Median & Modus) 

 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

𝑎: usia Adi = 16 

𝑐: usia Cici = 9 

𝑀𝑒: median usia mereka = 11 

�̅�: rata-rata usia mereka = 11 

Ditanya: 

𝑏: usia Banu 

𝑑: usia Doni 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Jawab: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 11 =
𝑏 + 9

2
 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 22 = 𝑏 + 9 

⇔ 𝑏 = 22 − 9 = 13 

(Menyelesaikan model) 

 

2 
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Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 11 =
16 + 13 + 9 + 𝑑

4
 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 11 =
38 + 𝑑

4
 

⇔ 44 = 38 + 𝑑 

⇔ 𝑑 = 44 − 38 = 6 

(Menyelesaikan model) 

2 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi umur Banu dan Dedi masing-masing adalah 13 dan 

6 tahun. 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

2 

2 Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai ulangan = 7,5 

𝑝: banyak siswa yang mendapat nilai 8 

Ditanya: 

Median dan Modus 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Jawab: 

�̅� =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

⇔ 7,5 =
6 . 4 + 7 . 8 +  8 . 𝑛 + 9 . 2

4 + 8 + 𝑛 + 2
 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 7,5 =
24 + 56 + 8𝑛 + 18

14 + 𝑛
 

⇔ 7,5 =
8𝑛 + 98

14 + 𝑛
 

⇔ 7,5(14 + 𝑛) = 8𝑛 + 98 

4 
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⇔ 105 + 7,5𝑛 = 8𝑛 + 98 

⇔ 7,5𝑛 − 8𝑛 = 98 − 105 

⇔ −0,5𝑛 = −7 

⇔ 𝑛 =
−7

−0,5
= 14 

 

𝑀𝑒 = Data ke- 
28+1

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 
29

2
 

⇔ 𝑀𝑒 = Data ke- 14,5 

⇔ 𝑀𝑒 = 8 

 

𝑀𝑜 = 8 

(Menyelesaikan model) 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi median dan modus data nilai ujian akhir semester 

matematika kelas 8B adalah 8 

(Interpretasi dan solusi masalah) 

2 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Lampiran 7.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil! 

 1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

2. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK (LKPD) 3 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil! 

Menemukan Konsep Jangkauan, Kuartil dan Jangkauan Interkuartil 

Tujuan Pembelajaran : 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 6 

8 7 

9 3 

Tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: ......................................... 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 5 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7 

Tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Selisih nilai tertinggi dan terendah 

adalah ................................................. 

• Jangkauan data tersebut adalah 

.............. 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Ukuran  

     Penyebaran Data 

Alokasi Waktu : 30 Menit 
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➢ PERMASALAHAN 3 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 5 

7 6 

8 8 

9 4 

Tentukan kuartil, dan jangkauan 

interkuartil dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 3 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 7 siswa kelas 8. 

8, 7, 6, 5, 9, 7, 10 

Tentukan kuartil dan jangkauan 

interkuartil dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Data setelah diurutkan: 

............................................................ 

• Kuartil membagi kumpulan data 

menjadi 4 bagian yang sama. 

𝑄𝑖 = data ke- 
𝑖(𝑛+1)

4
 

• Kuartil pertama (𝑄1) 

 

 

 

• Kuartil kedua (𝑄2) 

 

 

 

• Kuartil kedua (𝑄3) 

 

 

 

• Jangkauan interkuartil = 𝑄3 − 𝑄1  

............................................................ 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Jangkauan =  

 

Kesimpulan: 

𝑸𝟏 = 

 

𝑸𝟐 = 

 

𝑸𝟑 = 

 

Jangkauan Interkuartil = 
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini dengan menggunakan 

strategi pemodelan matematika! 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 5 

Berikut ini adalah nilai ulangan matematika 

dari 5 siswa kelas 8. 

8, 6, 𝑦, 9, 7 

Jika rata-rata data tersebut adalah 8, 

tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai =  … 

• Ditanya: 

𝑦: salah satu data nilai   

• Jawab: 

�̅� =
… +  … + 𝑦 + … +  …

…
 

⇔ 

⇔ 

 

 

Jangkauan = 

• Jadi jangkauan data tersebut adalah ... 

 

➢ PERMASALAHAN 6 

Berikut ini adalah nilai ulangan matematika 

dari 7 siswa kelas 8. 

7, 6, 5, 𝑧, 7, 8, 7 

Jika rata-rata data tersebut adalah 7, 

tentukan kuartil dan jangkauan interkuartil 

dari data tersebut! 

 

 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

  

 

 

• Ditanya: 

 

• Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jadi  
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➢ PERMASALAHAN 7 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 𝑝 

7 6 

8 5 

9 1 

Jika rata-rata data tersebut adalah 7, 

tentukan kuartil dan jangkauan interkuartil 

data tersebut! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 
 

 

 

Lampiran 7.l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama   : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

 

  Melalui pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model siswa diharapkan mampu memahami jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil! 

 3. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk dengan seksama! 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

Petunjuk : 

KUNCI JAWABAN 

LKPD 3 

Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini untuk menemukan konsep 

jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil! 

Menemukan Konsep Jangkauan, Kuartil, dan Jangkauan Interkuartil. 

Tujuan Pembelajaran : 

 

➢ PERMASALAHAN 2 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 4 

7 6 

8 7 

9 3 

Tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 1 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 5 siswa kelas 8. 

8, 6, 5, 9, 7 

Tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Selisih nilai tertinggi dan terendah 

adalah 

9 − 5 = 4 

• Jadi jangkauan data tersebut adalah 4. 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2  

Materi Pokok  : Ukuran  

     Penyebaran Data 

Alokasi Waktu : 30 Menit 
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➢ PERMASALAHAN 4 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 5 

7 6 

8 8 

9 4 

Tentukan kuartil, dan jangkauan 

interkuartil dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Kuartil pertama (𝑄1) 

𝑄1 = data ke- 
1(23+1)

4
 

𝑄1 = data ke- 6 = 7 

• Kuartil kedua (𝑄2) 

𝑄2 = data ke- 
2(23+1)

4
 

𝑄2 = data ke- 12 = 8 

• Kuartil ketiga (𝑄3) 

𝑄3 = data ke- 
3(23+1)

4
 

𝑄3 = data ke- 18 = 8 

• Jangkauan Interkuartil 

𝑄3 − 𝑄1 = 8 − 7 = 1 

 

 

 

 

 

 

Jangkaua = 9 − 6 = 3 

 

 

 

 

➢ PERMASALAHAN 3 

Berikut ini adalah nilai ulangan 

matematika dari 7 siswa kelas 8. 

8, 7, 6, 5, 9, 7, 10 

Tentukan kuartil dan jangkauan 

interkuartil dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Data setelah diurutkan: 

5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 

• Kuartil membagi kumpulan data 

menjadi 4 bagian yang sama. 

𝑄𝑖 = data ke- 
𝑖(𝑛+1)

4
 

• Kuartil pertama (𝑄1) 

𝑄1 = data ke- 
1(7+1)

4
 

𝑄1 = data ke- 2 = 6 

• Kuartil kedua (𝑄2) 

𝑄2 = data ke- 
2(7+1)

4
 

𝑄2 = data ke- 4 = 7 

• Kuartil ketiga (𝑄3) 

𝑄2 = data ke- 
3(7+1)

4
 

𝑄2 = data ke- 6 = 9 

• Jangkauan interkuartil = 𝑄3 − 𝑄1   

𝑄3 − 𝑄1 = 9 − 6 = 3 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Jangkauan =  

Data terbesar – Data terkecil 

 

Kesimpulan: 

𝑸𝟏 = data ke- 
𝟏(𝒏+𝟏)

𝟒
 

𝑸𝟐 = data ke- 
𝟐(𝒏+𝟏)

𝟒
 

𝑸𝟑 = data ke- 
𝟑(𝒏+𝟏)

𝟒
 

Jangkauan Interkuartil =  𝑸𝟑 − 𝑸𝟏 
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Selesaikanlah permasalahan-permasalahan dibawah ini dengan menggunakan 

strategi pemodelan matematika! 

Pemecahan Masalah Dengan Strategi Pemodelan Matematika 

 

➢ PERMASALAHAN 5 

Berikut ini adalah nilai ulangan matematika 

dari 5 siswa kelas 8. 

8, 6, 𝑦, 9, 7 

Jika rata-rata data tersebut adalah 8, 

tentukan jangkauan dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai = 8 

• Ditanya: 

𝑦: salah satu data nilai   

(Mendefinisikan variabel dan pemberian 

lambang) 

• Jawab:  

�̅� =
8 + 6 + 𝑦 + 9 + 7

5
 

⇔ 8 =
𝑦 + 30

5
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 40 = 𝑦 + 30 

⇔ 𝑦 = 40 − 30 = 10 

 (Menyelesaikan model) 

Jelas: 

Jangkauan = 10 − 6 = 4  

• Jadi jangkauan data tersebut adalah 4. 

(Interpretasi dan solusi model) 

➢ PERMASALAHAN 6 

Berikut ini adalah nilai ulangan matematika 

 

dari 7 siswa kelas 8. 

7, 6, 5, 𝑧, 7, 8, 7 

Jika rata-rata data tersebut adalah 7, 

tentukan kuartil dan jangkauan interkuartil 

dari data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai = 7 

• Ditanya: 

𝑧: salah satu data nilai   

(Mendefinisikan variabel dan pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
7 + 6 + 5 + 𝑧 + 7 + 8 + 7

7
 

⇔ 7 =
𝑧 + 40

7
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 49 = 𝑧 + 40 

⇔ 𝑧 = 49 − 40 = 9 

 (Menyelesaikan model) 

Data setelah diurutkan: 

5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 

𝑄1 = data ke- 
1(7+1)

4
 

𝑄1 = data ke- 2 = 6 

𝑄2 = data ke- 
2(7+1)

4
 

𝑄2 = data ke- 4 = 7 
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𝑄3 = data ke- 
3(7+1)

4
 

𝑄3 = data ke- 6 = 8 

Jangkauan interkuartil: 

𝑄3 − 𝑄1 = 8 − 6 = 2 

•  Jadi data tersebut mempunyai kuartil 

pertama 6, kuartil kedua 7, kuartil ketiga 8, 

dan jangkauan interkuartil 2. 

(Interpretasi dan solusi model) 

➢ PERMASALAHAN 7 

Diketahui data nilai ulangan matematika 

adalah sebagai berikut! 

Nilai frekuensi 

6 𝑝 

7 6 

8 5 

9 1 

Jika rata-rata data tersebut adalah 7, 

tentukan kuartil dan jangkauan interkuartil 

data tersebut! 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�: rata-rata nilai = 7 

𝑝: frekuensi nilai 6 

• Ditanya: 

Kuartil dan jangkauan interkuartil 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian 

lambang) 

• Jawab: 

�̅� =
6𝑝 + 42 + 40 + 9

𝑝 + 12
 

⇔ 7 =
6𝑝 + 91

𝑝 + 12
 

 

(Membangun model matematika) 

⇔ 7𝑝 + 84 = 6𝑝 + 91 

⇔ 7𝑝 − 6𝑝 = 91 − 84 

⇔ 𝑝 = 7 

(Menyelesaikan model) 

𝑄1 = data ke- 
1(19+1)

4
 

𝑄1 = data ke- 5 = 6 

𝑄2 = data ke- 
2(19+1)

4
 

𝑄2 = data ke- 4 = 7 

𝑄3 = data ke- 
3(19+1)

4
 

𝑄3 = data ke- 6 = 8 

Jangkauan interkuartil: 

𝑄3 − 𝑄1 = 8 − 6 = 2 

• Jadi data tersebut mempunyai kuartil 

pertama 6, kuartil kedua 7, kuartil ketiga 

8, dan jangkauan interkuartil 2. 

(Interpretasi dan solusi model) 

➢ PERMASALAHAN 8 

Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Rata-

rata nilai matematikanya 6 dengan 

jangkauan 2. Bila seorang siswa yang paling 

rendah nilainya dan seorang siswa yang 

paling tinggi nilainya tidak disertakan maka 

nilai rata-ratanya berubah menjadi 5,9. Nilai 

siswa yang terendah dan tertinggi adalah … 

Penyelesaian: 

• Diketahui: 

�̅�1: rata-rata nilai 22 siswa = 6 

�̅�2: rata-rata nilai 20 siswa = 5,9 

Jangkauan = 2 
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• Ditanya: 

𝑠: nilai siswa terendah  

𝑡: nilai siswa tertinggi 

 (Mendefinisikan variabel dan 

pemberian lambang) 

• Jawab: 

�̅�1 =
jumlah nilai 22 siswa

22
  

⇔ 6 =
jumlah nilai 22 siswa

22
  

(Membangun model matematika) 

⇔ jumlah nilai 22 siswa = 6 . 22  

⇔ jumlah nilai 22 siswa = 132 

(Menyelesaikan model) 

�̅�2 =
jumlah nilai 22 siswa − s − t

20
 

⇔ 5,9 =
132 − s − t

20
 

(Membangun model matematika) 

⇔ 132 − 𝑠 − 𝑡 = 5,9 . 20 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = 118 − 132 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = −14 

⇔ 𝑠 + 𝑡 = 14 

(Menyelesaikan model) 

Jangkauang = 𝑡 − 𝑠 = 2 

𝑡 − 𝑠 = 2 

𝑠 + 𝑡 = 14  + 

2𝑡 = 16 

𝑡 =
16

2
= 8 

Jelas 𝑠 + 𝑡 = 14 

⇔ 𝑠 + 8 = 14 

⇔ 𝑠 = 14 − 8 = 6 

 

• Jadi nilai terendah dan tertinggi pada 

ujian matematika tersebut adalah 4 dan 8.  

(Interpretasi dan solusi model) 
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Lampiran 7.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerjakan soal berikut ini dengan teliti ! 

 

1. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Rata-rata nilai matematikanya 5 dengan 

jangkauan 4. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang 

siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan maka nilai rata-ratanya 

berubah menjadi 4,9. Nilai siswa yang terendah dan tertinggi adalah … 

2. Median dan rata-rata usia empat anak yang sudah diurutkan dari yang 

termuda adalah 8 tahun. Jika jangkauan dari data usia empat anak tersebut 

adalah 10 tahun, berapakah usia anak yang paling muda dan paling tua? 

 

-- SELAMAT MENGERJAKAN -- 
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Lampiran 7.n 

JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN KUIS 3 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  (Submateri) : Statistika (Jangkauan, Kuartil dan Jangkauan Interkuartil) 

 

No Indikator KPM Pembahasan 
Skor 

Maks 

1 

 

 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

�̅�1: rata-rata nilai 22 siswa = 5 

�̅�2: rata-rata nilai 20 siswa = 4,9 

𝑠: nilai siswa terendah  

𝑡: nilai siswa tertinggi 

𝑠 − 𝑡 = 4 

Ditanya: 

𝑠 dan 𝑡 

(Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 

Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Jawab: 

�̅�1 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

⇔ 5 =
jumlah nilai 22 siswa

22
 

(Membangun model matematika) 

1 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ jumlah nilai 22 siswa = 5 . 22 = 110 

 (Menyelesaikan model) 
1 

Membuat 

perencanaan 
�̅�2 =

jumlah nilai 22 siswa − s − t

20
 1 
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(Devising a 

plan) 
⇔ 4,9 =

110 − s − t

20
 

(Membangun model matematika) 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 110 − 𝑠 − 𝑡 = 4,9 . 20 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = 98 − 110 

⇔ −𝑠 − 𝑡 = −12 

⇔ 𝑠 + 𝑡 = 12 

 

𝑡 − 𝑠 = 4 

𝑠 + 𝑡 = 12  + 

2𝑡 = 16 

𝑡 =
16

2
= 8 

Jelas 𝑠 + 𝑡 = 12 ⇔ 𝑠 + 8 = 12 ⇔ 𝑠 = 12 − 8 = 4 

(Menyelesaikan model) 

3 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi nilai terendah dan tertinggi pada ujian matematika 

tersebut adalah 4 dan 8.  

(Interpretasi dan solusi masalah) 

2 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

Diketahui: 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai usia empat anak tersebut dengan: 

𝑎: usia anak termuda  

𝑑: usia anak tertua 

𝑀𝑒: median data usia = 8 

�̅�: rata-rata data usia = 8 

𝑑 − 𝑎 = 10 

Ditanya: 

𝑎 dan 𝑑 

 (Mendefinisikan variabel dan pemberian lambang) 

2 
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2 Membuat 

perencanaan 

(Devising a 

plan) 

Jawab: 

𝑀𝑒 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 8 =
𝑏 + 𝑐

2
 

⇔ 𝑏 + 𝑐 = 2 . 8 = 16 

 

�̅� =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

4
 

⇔ 8 =
𝑎 + 16 + 𝑑

4
 

(Membangun model matematika) 

2 

Melaksanakan 

perencanaan 

(carrying out the 

plan) 

⇔ 𝑎 + 16 + 𝑑 = 8 . 4 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 32 − 16 

⇔ 𝑎 + 𝑑 = 16 

 

𝑑 − 𝑎 = 10 

𝑎 + 𝑑 = 16  + 

2𝑑 = 26 

⇔ 𝑑 =
26

2
= 13 

Jelas 𝑎 = 16 − 𝑑 = 16 − 13 = 3 

 (Menyelesaikan model) 

4 

Melihat kembali 

(looking back) 

(Mengecek kembali kebenaran jawaban dengan 

mensubtitusikan jawaban ke dalam rumus serta melihat 

kembali kesesuaian jawaban dengan permasalahan pada 

soal). 

Jadi usia anak yang termuda adalah 3 tahun dan anak 

yang tertua adalah 13 tahun. 

(Interpretasi dan solusi model) 

2 

Jumlah Skor Maksimal 20 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100
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Lampiran 8 
  

HASIL TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 
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Lampiran 8.a 

HASIL PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Kode Siswa Nilai 

1 E-01 48 

2 E-02 48 

3 E-03 43 

4 E-04 43 

5 E-05 60 

6 E-06 43 

7 E-07 48 

8 E-08 58 

9 E-09 45 

10 E-10 45 

11 E-11 40 

12 E-12 40 

13 E-13 68 

14 E-14 55 

15 E-15 58 

16 E-16 58 

17 E-17 55 

18 E-18 55 

19 E-19 58 

20 E-20 70 

21 E-21 40 

22 E-22 40 

23 E-23 53 

24 E-24 68 

25 E-25 48 

26 E-26 50 

27 E-27 58 

28 E-28 58 

29 E-29 53 

30 E-30 60 

31 E-31 58 

32 E-32 40 

Rata-rata 51,73 

Simpangan Baku 8,69 

 

  



374 
 

 

 

Lampiran 8.b 

HASIL POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Kode Siswa Nilai 

1 E-01 75 

2 E-02 55 

3 E-03 73 

4 E-04 65 

5 E-05 90 

6 E-06 53 

7 E-07 53 

8 E-08 90 

9 E-09 55 

10 E-10 80 

11 E-11 53 

12 E-12 68 

13 E-13 83 

14 E-14 73 

15 E-15 93 

16 E-16 90 

17 E-17 88 

18 E-18 95 

19 E-19 93 

20 E-20 85 

21 E-21 88 

22 E-22 65 

23 E-23 73 

24 E-24 83 

25 E-25 65 

26 E-26 58 

27 E-27 68 

28 E-28 70 

29 E-29 88 

30 E-30 95 

31 E-31 70 

32 E-32 53 

Rata-rata 74,30 

Simpangan Baku 14,36 
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Lampiran 9 

  

INSTRUMEN 

MATHEMATICS SELF-

EFFICACY 
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Lampiran 9.a  

KISI-KISI KUESIONER  

MATHEMATICS SELF-EFFICACY SISWA 

Dimensi Indikator 
No Item 

(+) (−) 

Magnitude: 

Bagaimana siswa 

dapat mengatasi 

kesulitan belajar. 

Berpandangan optimis dalam mengerjakan 

pelajaran dan tugas. 
1  

Seberapa besar minat terhadap pelajaran 

dan tugas. 
 2 

Mengembangkan kemampuan matematika. 3  

Membuat rencana dalam menyelesaikan 

tugas. 
4  

Merasa tidak yakin dapat menyelesaikan 

masalah. 
 5 

Melihat tugas yang sulit bukan sebagai 

suatu tantangan. 
 6 

Belajar tidak sesuai dengan jadwal yang 

teratur. 
 7 

Bertindak selektif dalam mencapai tujuan. 8  

Strength: Seberapa 

tinggi keyakinan 

siswa dalam 

mengatasi kesulitan 

belajarnya. 

Usaha yang dilakukan dapat meningkatkan 

prestasi dengan baik. 
9  

Tidak komitmen dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 
 10 

Kurang percaya dan tidak mengetahui 

keunggulan yang dimiliki. 
 11 

Kurang gigih dalam melaksanakan tugas.  12 

Memiliki tujuan yang positif dalam 

melakukan berbagai hal. 
13  

Memiliki motivasi yang baik terhadap 

dirinya sendiri untuk mengembangkan 

dirinya. 

14  

Generality: 

Menunjukkan 

keyakinan 

kemampuan diri akan 

berlangsung dalam 

domain tertentu atau 

berlaku dalam 

berbagai macam 

aktivitas dan situasi. 

Tidak dapat menyikapi situasi yang berbeda 

dengan baik dan berpikir positif. 
15  

Menjadikan pengalaman yang lalu sebagai 

jalan untuk mencapai kesuksesan. 

16, 

17 
 

Suka mencari situasi baru untuk 

menyelesaikan masalah. 
18  

Tidak dapat mengatasi segala situasi 

dengan efektif. 
 19 

Tidak mau mencoba tantangan baru.  20 
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Lampiran 9.b  

 

KUESIONER MATHEMATICS SELF-EFFICACY 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Baca setiap pernyataan dengan teliti sebelum menjawab. 

2. Berilah tanda ( √  ) untuk jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 

3. Isilah setiap nomor tanpa terkecuali dengan tepat satu jawaban. 

Keterangan Pilihan Jawaban: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Pernyataan: 

No Pernyataan 
Respon/Tanggapan 

SS S TS STS 

1. 
Saya yakin dapat menyelesaikan tugas matematika 

yang diberikan dengan baik. 

    

2. 
Saya kurang antusias dalam pembelajaran atau tugas 

matematika. 

    

3. 
Saya mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika yang sulit. 

    

4. 
Saya mampu memilih strategi untuk menyelesaikan 

tugas matematika. 

    

5. 
Saya kurang mampu melaksanakan strategi yang telah 

dipilih untuk menyelesaikan masalah matematika. 

    

6. 
Saya merasa tidak termotivasi untuk memecahkan 

soal matematika yang sulit. 

    

7. 
Saya kesulitan membiasakan belajar matematika tepat 

waktu sesuai dengan jadwal. 

    

8. 
Saya memikirkan dengan matang sebelum 

menyelesaikan soal matematika. 

    

Nama   : ................................................... 

Kelas/No. Absen : ................................................... 
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9. 

Saya mencoba berkomunikasi dengan teman untuk 

mencari solusi terbaik dari masalah matematika yang 

dihadapi. 

    

10. 
Saya menghindari untuk melaksanakan tugas 

matematika dengan cepat dan tepat.  

    

11. 
Saya merasa kurang percaya diri atas kemampuan 

matematika yang saya miliki. 

    

12. 
Saya merasa putus asa dalam bekerja menyelesaikan 

tugas matematika. 

    

13. 

Ketika saya membaca soal matematika yang 

diberikan lebih teliti, saya dapat menyelesaikannya 

dengan baik. 

    

14. 
Saya mengasah kemampuan matematik secara rutin 

dengan teman kelompok. 

    

15. 

Ketika terdapat informasi yang tidak diketahui dari 

soal matematika, saya mampu mencari ide lain untuk 

menyelesaikannya.  

    

16. 
Saya dapat menggunakan contoh atau soal yang mirip 

untuk menyelesaikan masalah matematika. 

    

17. 
Saya bersemangat mengerjakan soal-soal matematika 

dengan mengingat hasil ujian matematika yang lalu. 

    

18. 
Saya mempunyai cara untuk menyelesaikan setiap 

soal matematika yang diberikan. 

    

19. 

Saya gagal mencari alternatif penyelesaian soal 

matematika ketika cara yang saya gunakan 

mengalami kebuntuan. 

    

20. 
Saya gagal memikirkan cara-cara lain untuk 

menjawab soal matematika. 
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Lampiran 10 

  

HASIL KUESIONER 

MATHEMATICS SELF-

EFFICACY 
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Lampiran 10.a  

HASIL SKOR MATHEMATICS SELF-EFFICACY SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Kode 

Siswa 

Butir Pernyataan Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E-01 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 45 

E-02 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 56 

E-03 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

E-04 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 

E-05 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 54 

E-06 4 2 1 3 1 1 1 3 4 2 4 4 3 3 1 3 3 3 1 1 48 

E-07 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 

E-08 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58 

E-09 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 44 

E-10 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 63 

E-11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 59 

E-12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

E-13 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

E-14 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 52 

E-15 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 55 

E-16 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 55 

E-17 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 52 

E-18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 

E-19 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 49 

E-20 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 52 

E-21 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 51 

E-22 3 3 3 4 2 1 1 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 54 

E-23 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 
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E-24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 57 

E-25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 59 

E-26 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 53 

E-27 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 49 

E-28 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 46 

E-29 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 57 

E-30 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 

E-31 4 3 3 4 3 1 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 61 

E-32 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 45 
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Lampiran 10.b 

HASIL MSI SKOR MATHEMATICS SELF-EFFICACY SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Kode 

Siswa 

Butir Pernyataan Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E-01 4 3 3 1 3 3 1 3 1 4 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 50 

E-02 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 44 

E-03 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 

E-04 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

E-05 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 58 

E-06 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 35 

E-07 3 3 1 3 3 3 3 5 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 4 46 

E-08 4 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

E-09 3 1 3 4 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 57 

E-10 4 1 3 4 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 

E-11 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 2 1 3 3 1 42 

E-12 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 

E-13 3 4 3 3 1 3 3 3 1 4 2 4 3 3 3 6 3 3 3 3 59 

E-14 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52 

E-15 3 1 1 3 1 1 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 61 

E-16 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58 

E-17 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 57 

E-18 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 62 

E-19 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 58 

E-20 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 1 3 5 3 2 3 3 4 3 59 

E-21 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 

E-22 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 5 3 3 2 1 3 3 1 48 

E-23 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
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E-24 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 47 

E-25 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 41 

E-26 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

E-27 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 46 

E-28 4 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

E-29 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 1 1 3 1 3 3 4 4 50 

E-30 4 3 3 1 3 5 3 3 1 4 2 3 5 3 3 3 3 1 4 3 59 

E-31 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 

E-32 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 44 

 

  



384 
 

 

 

Lampiran 11 

  

SUBJEK PENELITIAN 
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Lampiran 11.a  

PENGELOMPOKAN SISWA BERDASARKAN TINGKAT 

MATHEMATICS SELF-EFFICACY 

No Kode Siswa 
SKOR 

MSE 

Kelompok 

MSE 

1 E-06 35 

Rendah 

2 E-25 41 

3 E-04 42 

4 E-11 42 

5 E-26 42 

6 E-02 44 

7 E-32 44 

8 E-07 46 

Sedang 

9 E-27 46 

10 E-22 47 

11 E-24 48 

12 E-08 49 

13 E-28 49 

14 E-29 50 

15 E-01 50 

16 E-10 52 

17 E-14 52 

18 E-23 52 

19 E-03 53 

20 E-12 53 

21 E-21 53 

22 E-31 53 

23 E-09 57 

24 E-17 57 

25 E-05 58 

Tinggi 

26 E-13 58 

27 E-16 58 

28 E-19 59 

29 E-20 59 

30 E-30 59 

31 E-15 61 

32 E-18 62 

Rata-rata 51,00  

Simpangan Baku 6,77  
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Lampiran 11.b  

REKAP HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

DAN TINGKAT MATHEMATICS SELF-EFFICACY SISWA 

NO 
KODE 

SISWA 

NILAI 

PRE-

TEST 

Ket 

NILAI 

POST-

TEST 

Ket 
SKOR 

MSE 
Ket 

1 E-01 48 Sedang 75 Sedang 50 Sedang 

2 E-02 48 Sedang 55 Rendah 44 Rendah 

3 E-03 43 Rendah 73 Sedang 53 Sedang 

4 E-04 43 Rendah 65 Sedang 42 Rendah 

5 E-05 60 Sedang 90 Tinggi 58 Tinggi 

6 E-06 43 Rendah 53 Rendah 35 Rendah 

7 E-07 48 Sedang 53 Rendah 46 Sedang 

8 E-08 58 Sedang 90 Tinggi 49 Sedang 

9 E-09 45 Sedang 55 Rendah 57 Sedang 

10 E-10 45 Sedang 80 Sedang 52 Sedang 

11 E-11 40 Rendah 53 Rendah 42 Rendah 

12 E-12 40 Rendah 68 Sedang 53 Sedang 

13 E-13 68 Tinggi 83 Sedang 59 Tinggi 

14 E-14 55 Sedang 73 Sedang 52 Sedang 

15 E-15 58 Sedang 93 Tinggi 61 Tinggi 

16 E-16 58 Sedang 90 Tinggi 58 Tinggi 

17 E-17 55 Sedang 88 Sedang 57 Sedang 

18 E-18 55 Sedang 95 Tinggi 62 Tinggi 

19 E-19 58 Sedang 93 Tinggi 58 Tinggi 

20 E-20 70 Tinggi 85 Sedang 59 Tinggi 

21 E-21 40 Rendah 88 Sedang 53 Sedang 

22 E-22 40 Rendah 65 Sedang 48 Sedang 

23 E-23 53 Sedang 73 Sedang 52 Sedang 

24 E-24 68 Tinggi 83 Sedang 47 Sedang 

25 E-25 48 Sedang 65 Sedang 41 Rendah 

26 E-26 50 Sedang 58 Rendah 42 Rendah 

27 E-27 58 Sedang 68 Sedang 46 Sedang 

28 E-28 58 Sedang 70 Sedang 49 Sedang 

29 E-29 53 Sedang 88 Sedang 50 Sedang 

30 E-30 60 Sedang 95 Tinggi 59 Tinggi 

31 E-31 58 Sedang 70 Sedang 53 Sedang 

32 E-32 40 Rendah 53 Rendah 44 Rendah 

Rata-rata 51,73  74,30  51,00  

Simpangan Baku 8,69  14,36  6,77  
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Keterangan: 

 : subjek penelitian dari kelompok bawah MSE 

 : subjek penelitian dari kelompok tengah MSE 

 : subjek penelitian dari kelompok atas MSE 
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Lampiran 11.c  

KODE SUBJEK PENELITIAN 

No Kode Siswa Kode Subjek Kelompok MSE 

1 E-04 S-01 

Rendah 2 E-25 S-02 

3 E-26 S-03 

4 E-07 S-04 

Sedang 5 E-08 S-05 

6 E-09 S-06 

7 E-13 S-07 

Tinggi 8 E-18 S-08 

9 E-20 S-09 
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Lampiran 12 
  

ANALISIS DATA AWAL 
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Lampiran 12.a  

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel dalam penelitian yang 

akan dipilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, serta 

digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam mengolah data. 

Jika data yang diuji berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah 

statistik parametris. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang 

digunakan adalah statistik nonparametris. Uji normalitas data awal ini 

menggunakan data nilai PAS. Untuk menguji kenormalan data awal dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

SPSS. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : data nilai PAS siswa berdistribusi normal 

𝐻1 : data nilai PAS siswa tidak berdistribusi normal 

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai signifikansi data nilai PAS siswa lebih dari 𝛼 = 0,05. 

4. Statistik Hitung 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

VIII_A 32 62.34 3.832 55 70 

VIII_B 31 61.48 3.957 55 70 

VIII_C 32 60.41 3.697 53 69 

VIII_D 32 61.16 2.985 58 71 

VIII_E 31 64.16 3.680 58 72 
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VIII_F 32 62.91 3.266 58 69 

VIII_G 31 61.77 3.721 58 73 

VIII_H 31 61.42 2.802 58 68 

VIII_I 32 61.81 3.737 58 72 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VIII_A VIII_B VIII_C VIII_D VIII_E 

N 32 31 32 32 31 

Normal Parametersa,b Mean 62.34 61.48 60.41 61.16 64.16 

Std. 

Deviation 
3.832 3.957 3.697 2.985 3.680 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 .133 .149 .146 .140 

Positive .153 .133 .149 .146 .140 

Negative -.121 -.100 -.133 -.145 -.110 

Test Statistic .153 .133 .149 .146 .140 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056c .172c .070c .081c .126c 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VIII_F VIII_G VIII_H VIII_I 

N 32 31 31 32 

Normal Parametersa,b Mean 62.91 61.77 61.42 61.81 

Std. Deviation 3.266 3.721 2.802 3.737 

Most Extreme Differences Absolute .141 .155 .147 .154 

Positive .121 .153 .147 .125 

Negative -.141 -.155 -.133 -.154 

Test Statistic .141 .155 .147 .154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108c .055c .087c .052c 
 

5. Hasil 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS diperoleh nilai 

signifikansi untuk masing-masing kelas lebih besar dari 𝛼 = 0,05, sehingga 𝐻0 

diterima.  

6. Kesimpulan 

Jadi data nilai PAS siswa masing-masing kelas berdistribusi normal. 
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Lampiran 12.b 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 Menurut Lestari & Yudhanegara (2015), Homogenitas data mempunyai 

makna bahwa data memiliki varians atau keberagaman nilai yang sama secara 

statistik. Uji homogenitas merupakan salah satu uji prasyarat analisis data statistik 

perametrik pada teknik komparasional (membandingkan). Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui sampel penelitian yang akan dilakukan berasal dari 

kondisi awal yang sama atau tidak. Dengan kata lain, sampel tersebut memiliki 

varians yang sama atau tidak. Data nilai PAS dalam penelitian ini terdapat sembilan 

kelompok kelas. Untuk menguji homogenitas data awal dalam penelitian ini 

menggunakan uji Levene’s dengan bantuan program SPSS. Adapun langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 =  … = 𝜎9
2 

𝐻1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai signifikansi data nilai PAS siswa lebih dari 𝛼 = 0,05. 

4. Statistik Hitung 

Descriptives 

Nilai_PAS   

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean Min Max 

Lower Bound Upper Bound 

1 32 62.34 3.832 .677 60.96 63.73 55 70 
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2 31 61.48 3.957 .711 60.03 62.94 55 70 

3 32 60.41 3.697 .654 59.07 61.74 53 69 

4 32 61.16 2.985 .528 60.08 62.23 58 71 

5 31 64.16 3.680 .661 62.81 65.51 58 72 

6 32 62.91 3.266 .577 61.73 64.08 58 69 

7 31 61.77 3.721 .668 60.41 63.14 58 73 

8 31 61.42 2.802 .503 60.39 62.45 58 68 

9 32 61.81 3.737 .661 60.47 63.16 58 72 

Total 284 61.94 3.638 .216 61.51 62.36 53 73 

  

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai_PAS 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.846 8 275 .563 

5. Hasil 

Berdasarkan uji Levene Statistic pada program SPSS diperoleh nilai signifikansi 

0,563 > 0,05, sehingga 𝐻0 diterima.  

6. Kesimpulan 

Jadi data nilai PAS siswa masing-masing kelas mempunyai variansi yang sama. 
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Lampiran 12.c  

PERHITUNGAN NILAI KKM TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 

 KKM untuk tes kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rumus Batas Lulus Aktual. Menurut Matondang 

(2009), batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata aktual atau nilai rata-rata 

yang dapat dicapai oleh kelompok siswa. Rumus untuk menghitung batas lulus 

aktual menurut Matondang (2009), adalah sebagai berikut. 

Batas Lulus Aktual = �̅� + 0,25 𝑆𝐷 

Keterangan : 

�̅� : nilai rata-rata kelas 

𝑆𝐷 : simpangan baku atau standar deviasi 

 

Perhitungan: 

Dengan menggunakan nilai PTS kelas eksperimen diperoleh Batas Lulus Aktual 

sebagai berikut. 

Batas Lulus Aktual = �̅� + 0,25 𝑆𝐷 

⇔ Batas Lulus Aktual = 64,07 + 0,25 . 3,66 

⇔ Batas Lulus Aktual = 64,07 + 0,91 

⇔ Batas Lulus Aktual = 64,98 

Berdasarkan perhitungan Batas Lulus Aktual tersebut, nilai KKM yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 65. 
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Lampiran 13 
  

ANALISIS DATA AKHIR 
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Lampiran 13.a  

UJI NORMALITAS DATA HASIL TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH SISWA 

A. Uji Normalitas Data Hasil Pre-Test 

 Uji normalitas terhadap data hasil pre-test kemampuan pemecahan masalah 

siswa dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. Proses pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : data hasil Pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi 

normal. 

𝐻1 : data hasil Pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak 

berdistribusi normal.  

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai signifikansi data hasil pre-test kemampuan pemecahan 

masalah siswa lebih dari 𝛼 = 0,05. 

4. Statistik Hitung 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Pretest 32 52.00 8.751 40 70 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 52.00 

Std. 

Deviation 
8.751 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .129 

Positive .114 

Negative -.129 

Test Statistic .129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .194c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

5. Hasil 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS diperoleh nilai 

signifikansi 0,194 > 𝛼 = 0,05, sehingga 𝐻0 diterima.  

6. Kesimpulan 

Jadi data hasil pre-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi 

normal. 

B. Uji Normalitas Data Nilai Post-Test 

 Uji normalitas terhadap data hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 

siswa dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. Proses pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut. 
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1. Hipotesis 

𝐻0 : data hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi 

normal. 

𝐻1 : data hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa tidak 

berdistribusi normal.  

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika nilai signifikansi data hasil pre-test kemampuan pemecahan 

masalah siswa lebih dari 𝛼 = 0,05. 

4. Statistik Hitung 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Posttest 32 74.56 14.326 53 95 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 posttest 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 74.56 

Std. 

Deviation 
14.326 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .138 

Positive .101 

Negative -.138 

Test Statistic .138 

Asymp. Sig. (2-tailed) .124c 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

5. Hasil 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS diperoleh nilai 

signifikansi 0,124 > 𝛼 = 0,05, sehingga 𝐻0 diterima.  

6. Kesimpulan 

Jadi data hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 13.b  

UJI HIPOTESIS 1 (UJI KETUNTASAN BELAJAR) 

 Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan strategi pemodelan matematika pada generative learning 

model dapat mencapai ketuntasan belajar atau tidak. Yang dimaksud dengan 

ketuntasan belajar dalam penelitian adalah tuntas secara KKM maupun secara 

klasikal. 

A. Uji Ketuntasan KKM 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil post-

test kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberikan penerapan strategi 

pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui generative learning 

model dapat mencapai nilai KKM. Pengujian ketuntasan KKM pada penelitian ini  

menggunakan uji rata-rata satu pihak yaitu pihak kiri. Langkah-langkah pengujian 

hipotesis ketuntasan KKM adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 65 (nilai rata-rata hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 

 siswa lebih dari atau sama dengan 65) 

𝐻1 : 𝜇 < 65 (nilai rata-rata hasil post-test kemampuan pemecahan masalah 

 siswa kurang dari 65)  

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji rata-rata pihak kiri adalah tolak 𝐻0 jika 

𝑡 ≤ −𝑡1−𝛼 dengan 𝑡1−𝛼 didapat dari daftar distribusi student 𝑡 menggunakan 
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peluang (1 − 𝛼) dan 𝑑𝑘 = (𝑛 − 1). Dan untuk 𝑡 > −𝑡1−𝛼, 𝐻0 diterima 

(Sudjana, 2005: 232).  

4. Statistik Hitung 

Menurut Sudjana (2005: 227), statistik yang digunakan untuk uji rata-rata pihak 

kiri adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠

√𝑛

 

Keterangan: 

𝑡 = distribusi student (uji 𝑡) 

�̅� = rata-rata kelas 

𝜇0 = kriteria ketuntasan minimal 

𝑛 = banyak anggota dalam kelas 

𝑠 = simpangan baku 

Dipunyai:  �̅� = 74,30 

   𝜇0 = 65 

   𝑛 = 32 

   𝑠 = 14,36 

Diperoleh: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠

√𝑛

=
74,30 − 65

14,36

√32

=
9,30

2,54
= 3,663 

Jadi nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,663 

Dengan 𝛼 = 0,05 dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1 = 31 diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑡1−𝛼 =

−𝑡1−0,05 = − 1,696. 

5. Hasil 
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Berdasarkan uji rata-rata satu pihak yaitu pihak kiri diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

3,663 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,696, sehingga 𝐻0 diterima. 

6. Kesimpulan 

Jadi nilai rata-rata hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa lebih 

dari atau sama dengan 65. 

B. Uji ketuntasan Klasikal 

 Untuk menguji ketuntasan klasikal pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji proporsi pihak kiri. Uji proporsi ini digunakan untuk mengetahui 

apakah persentase ketuntasan belajar pada kelas memenuhi ketuntasan klasikal atau 

tidak. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : 𝜋 ≥ 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah lebih dari atau sama dengan 75%) 

𝐻0 : 𝜋 < 0,75 (proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test 

 kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 

 65 adalah kurang dari 75%) 

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 𝛼 = 0,05. 

3. Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji proporsi pihak kiri adalah tolak 𝐻0 jika 

𝑧 ≤ −𝑧0,5−𝛼 di mana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan peluang 

(0,5 − 𝛼). Dalam hal lainnya 𝐻0 diterima (Sudjana, 2005: 235).  

4. Statistik Hitung 
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Menurut Sudjana (2005: 233), statistik yang digunakan untuk uji proporsi pihak 

kiri adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan: 

𝑧 = hasil perhitungan 

𝑥

𝑛
 = proporsi sampel 

𝜋0 = proporsi yang ditetapkan 

𝑛 = banyak anggota dalam kelas 

Dipunyai:  𝑥 = 25 

   𝜋0 = 0,75 

   𝑛 = 32 

Diperoleh: 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

= 𝑧 =

25
32 − 0,75

√0,75(1 − 0,75)
32

=
0,031

0,077
= 0,408 

Jadi nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,408. 

Dengan 𝛼 = 0,05 diperoleh nilai 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑧(0.5−0.05) = −𝑧(0.45) = −0,125 

5. Hasil 

Berdasarkan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kiri diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

0,408 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −0,125, sehingga 𝐻0 diterima. 

6. Kesimpulan 
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Jadi proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa lebih dari atau sama dengan KKM 65 adalah lebih 

dari atau sama dengan 75%. 
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Lampiran 13.c  

UJI HIPOTESIS 2 (UJI PENINGKATAN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH) 

 Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa mengalami peningkatan setelah dilakukan penerapan strategi 

pemodelan matematika pada kemampuan pemecahan masalah melalui generative 

learning model. Data yang digunakan adalah nilai pre-test dan post-test 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 2 dalam penelitian 

ini menggunakan uji beda rata-rata observasi berpasangan dan uji normalitas gain. 

1) Uji Beda Rata-rata Observasi Berpasangan 

 Uji beda rata-rata observasi berpasangan digunakan karena data nilai pre-

test dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa saling berhubungan. Uji 

ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara nilai rata-rata 

pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah. Langkah-langkah uji beda 

rata-rata observasi berpasangan adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : 𝜇𝐵 = 0 (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post- 

   test kemampuan pemecahan masalah siswa) 

𝐻1 : 𝜇𝐵 ≠ 0 (Terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test  

   kemampuan pemecahan masalah siswa)  

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam uji beda rata-rata observasi 

berpasangan pada penelitian ini adalah 𝛼 = 0,05.  

3. Kriteria Penilaian 
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Terima 𝐻0 jika −𝑡
(1−

1

2
𝛼)

< 𝑡 < 𝑡
(1−

1

2
𝛼)

, selainnya tolak 𝐻0. Dengan 𝑡
(1−

1

2
𝛼)

 

diperoleh dari daftar distribusi 𝑡 dengan peluang 1 −
1

2
𝛼 dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1.   

4. Statistik Hitung 

Menurut Wardono (2017: 21), statistik yang digunakan untuk uji beda rata-rata 

observasi berpasangan adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
�̅�

𝑆𝐵

√𝑛

 

Keterangan: 

𝑡 : uji beda rata-rata observasi berpasangan 

�̅� : rata-rata dari 𝐵1 = 𝑥1 − 𝑦1, 𝐵2 = 𝑥2 − 𝑦2, ..., 𝐵𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 

𝑆𝐵 : simpangan baku dari 𝐵 

𝑛 : banyak anggota dalam kelas 

Dipunyai: �̅� = −22,56 

  𝑆𝐵 = 11,43 

  𝑛 = 32 

 Diperoleh: 

𝑡 =
�̅�

𝑆𝐵

√𝑛

=
−22,56

11,43

√32

=
−22,56

2,02
= −11,168 

Jadi nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −11,168. 

Dengan 𝛼 = 0,05 dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1 = 31 diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡
1−

1

2
𝛼

=

𝑡1−0,025 = 𝑡0,975 = 2,039. 

5. Hasil 
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Berdasarkan uji beda rata-rata observasi berpasangan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

−11,168 < −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −2,039 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,039 (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 berada diluar daerah 

penerimaan), sehingga 𝐻0 ditolak.    

6. Kesimpulan 

Jadi terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test kemampuan 

pemecahan masalah siswa setelah mendapatkan penerapan strategi pemodelan 

matematika pada pemecahan masalah melalui generative learning model. 

2) Uji Normalitas Gain 

 Uji normalitas gain dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya peningkatan hasil pre-test dan post-test kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah diberikan penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan 

masalah melalui generative learning model. Rumus uji N gain yang dikemukakan 

oleh Hake (2005) adalah sebagai berikut. 

〈𝑔〉 =
〈𝑆𝑓〉 − 〈𝑆𝑖〉

100 − 〈𝑆𝑖〉
 

Keterangan: 

〈𝑔〉 : besar faktor gain 

〈𝑆𝑖〉 : nilai rata-rata pre-test kemampuan pemecahan masalah 

〈𝑆𝑓〉 : nilai rata-rata post-test kemampuan pemecahan masalah 

Dipunyai:  〈𝑆𝑖〉 = 51,73 

  〈𝑆𝑖〉 = 74,30 

Diperoleh: 

〈𝑔〉 =
〈𝑆𝑓〉 − 〈𝑆𝑖〉

100 − 〈𝑆𝑖〉
=

74,30 − 51,73

100 − 51,73
= 0,467 
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Dari perhitungan diperoleh besar faktor gain 〈𝑔〉 = 0,467. Dengan melihat 

pengkategorian besarnya faktor gain (tabel 3.5), hal tersebut menunjukan bahwa 

besarnya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberikan 

penerapan strategi pemodelan matematika pada pemecahan masalah melalui 

generative learning model berkategori sedang. 
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Lampiran 13.d  

UJI HIPOTESIS 3 

( UJI PENGARUH MATHEMATICS SELF-EFFICACY 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH ) 

 Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Data yang digunakan pada uji ini adalah hasil skor mathematics self-efficacy dan 

hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk menguji hipotesis 3 

dalam penelitian ini menggunakan uji regresi dengan memanfaatkan fitur Data 

Analysis Tools pada Microsoft Excel. 

 Berikut ini adalah hasil output dari uji regresi pada Microsoft Excel.   

Tabel Summary Output 

Regression Statistics 

Multiple R 0,755 

R Square 0,570 

Adjusted R Square 0,556 

Standard Error 9,570 

Observations 32 

Tabel Anova 

  Df SS MS F Significance F 

Regression 1 3643,029 3643,029 39,780 0,000 

Residual 30 2747,400 91,580   

Total 31 6390,430    

Tabel Coefficients 

  Coefficients 

Std 

Error t Stat 

P-

value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept -7,370 13,058 -0,564 0,577 -34,039 19,299 -34,039 19,299 

X Var 1,601 0,254 6,307 0,000 1,083 2,120 1,083 2,120 
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Berdasarkan hasil Tabel Coefficients, diperoleh nilai Intercept (𝑎) sebesar -7,730 

dan nilai 𝑋 Variabel (𝑏) sebesar 1,601. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan 

regresi, yaitu �̂� = −7,370 + 1,601𝑋 dengan �̂� adalah estimasi nilai post-test 

kemampuan pemecahan masalah dan 𝑋 sebagai skor mathematics self-efficacy. 

 Setelah diperoleh persamaan regresi, selanjutnya dilakukan uji kelinieran 

dan keberartian regresi untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 

mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah atau tidak. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

𝐻0 : Tidak terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy 

   dengan hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

𝐻1 : Terdapat hubungan yang linier antara mathematics self-efficacy dengan    

   hasil post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. 

2. Derajat Kepercayaan 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam uji beda rata-rata observasi 

berpasangan pada penelitian ini adalah 𝛼 = 0,05.  

3. Kriteria Penilaian 

Tolak 𝐻0 jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 diperoleh dari Tabel Anova 

pada kolom 𝐹, sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(𝛼; 1; 𝑛 − 2) diperoleh dari tabel 

distribusi 𝐹. 

4. Hasil 

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 39,780, sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(0,05; 1; 30) = 4,149. Karena 

nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 39,780 ≥ 4,149 = 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak yang artinya 



411 
 

 

 

terdapat hubungan yang linear antara mathematics self-efficacy terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

5. Lanjutan 

Untuk melihat seberapa besar hubungan mathematics self-efficacy dengan 

kemampuan pemecahan masalah, dapat dilihat pada Tabel Summary Output 

pada baris Multiple R. Baris tersebut menunjukan besar koefisien korelasi antara 

mathematics self-efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah siswa. Besar 

koefisien korelasi berdasarkan tabel tersebut adalah 0,755. Sedangkan untuk 

melihat besar pengaruh mathematics self-efficacy terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat dilihat pada Tabel Summary Output pada baris 

R Square. Baris tersebut menunjukkan besar koefisien determinasi mathematics 

self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Besar koefisien 

determinasi berdasarkan tabel tersebut adalah 0,570. 

6. Kesimpulan 

Terdapat hubungan yang linear antara mathematics self-efficacy dengan hasil 

post-test kemampuan pemecahan masalah siswa. Persamaan regresi yang 

terbentuk adalah �̂� = −7,370 + 1,601𝑋 yang artinya semakin besar nilai 𝑋 

(mathematics self-efficacy) maka semakin besar estimasi nilai 𝑌 (kemampuan 

pemecahan masalah). Besar pengaruh antara mathematics self-efficacy terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa adalah 0,570 yang artinya mathematics 

self-efficacy berpengaruh  sebesar 57% terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa , sedangkan 43% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Lampiran 14 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

A. Tujuan Wawancara 

 Mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah yang dipakai dalam penelitian 

ini, yaitu: (1) memahami masalah (understanding the problem); (2) membuat 

perencanaan (devising a plan); (3) melaksanakan perencanaan (carrying out the 

plan); dan (4) melihat kembali (looking back). 

B. Metode Wawancara 

 Metode yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur dengan 

ketentuan apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa 

akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangi inti pertanyaan. 

C. Pelaksanaan Wawancara 

 Wawancara dilaksanakan setelah siswa mendapatkan pengalaman belajar 

pemecahan masalah dengan strategi pemodelan matematika pada generative 

learning model serta telah mengikuti post-test kemampuan pemecahan masalah. 

Wawancara dilakukan pada siswa yang telah ditentukan berdasarkan hasil 

penggolongan tingkat mathematics self-efficacy siswa. Adapun pertanyaan 

wawancara kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Pertanyaan 

Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

1. Soal tersebut merupakan soal mudah, sedang, atau 

sulit? 

2. Apa yang diketahui pada soal tersebut? 

3. Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

Alternatif: 

Sepemahamanmu, bagaimana maksud soal tersebut? 

Membuat perencanaan 

(devising a plan) 

4. Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

5. Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 



413 
 

 

 

Melaksanakan 

perencanaan (carrying 

out the plan) 

6. Bagaimana cara menentukan solusi dari model 

matematika tersebut? 

7. Prinsip atau konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Melihat kembali 

(looking back). 

8. Setelah memperoleh jawaban dari soal tersebut, apakah 

jawaban mu itu benar atau salah? 

9. Bagaimana cara kamu mengetahui kebenaran dari 

jawabanmu? 

10. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang 

kamu peroleh? 
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Lampiran 15 
HASIL WAWANCARA PADA SUBJEK PENELITIAN 

1. Hasil Wawancara pada S-01 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 S-01 : Nilai rata-rata kelas menjadi 6,8, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-01 : Banyak siswa, Pak? 

P : Banyak siswa apa? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-01 : Tinggal dimasuk-masukan kan, Pak? 

P : Apanya yang dimasukan? 

S-01 : Nilai rata-rata, nilai 4 dan 6. Nanti ketemu banyaknya siswa      

              sebelum siswa susulan masuk. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-01 : Nggak, Pak. 

P : Ini kamu belum menuliskan kesimpulannya ya? 

S-01 : Belum, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-01 : Jawabannya 18, Pak. 

P : 18 itu apa? 

S-01 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Mudah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-01 : Nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata putra, nilai rata-rata putri,  

               banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-01 : Banyak siswa, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Banyak siswa putra dan putri, Pak. 
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P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-01 : Memasukan nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata putra dan putri    

               ke rumus rata-rata gabungan. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat   

   mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-01 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

   peroleh? 

S-01 : Ketemu banyak seluruh siswa 30, Pak 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Susah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-01 : Tabel daftar nilai, nilai rata-rata. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-01 : Median dan modus, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-01 : Siswa yang mendapat nilai 7 banyaknya n, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-01 : Memasukan nilai-nilainya ke rumus, Pak. 

P : Ketemu jawabannya? 

S-01 : Nggak, Pak. Susah.. hhehe 

P : Susahnya dimana? 

S-01 : Koma-koma, Pak. 

P : Sudah coba cek lagi? 

S-01 : Belum, Pak. 

P : Coba dicek lagi, Itu kamu salah hitung. 

S-01 : Oiya, Pak. Ini salah ya Pak? 

P : Iya, berarti sudah bisa kan menentukan median dan modusnya? 

S-01 : Bisa, Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-01 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-01 : Nilai median sama dengan rata-ratanya 7, Pak. 

P : Apa lagi? 

S-01 : Jangkauannya 6, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-01 : bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-01 : Pakai rumus rata-rata bukan, Pak? 

P : Dengan rumus rata-rata bagaimana? 
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S-01 : Nggak tau, Pak. Susah Pak. Nggak saya kerjakan. 

P : Tadi yang diketahui pertama apa? 

S-01 : Median, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-01 : Nilai tengah Pak. 

P : Apa yang bisa kamu tentukan dari mediannya? 

S-01 : Nilai tengah, Pak 

P : Iya, nilai tengah bagaimana? 

S-01 : (diam) 

P : Jadi gini, Misalkan empat bilangan asli tersebut 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑.  

              Berarti nilai tengahnya kan antara 𝑏 dan 𝑐. Jadi dari median kita  

              bisa menentukan nilai 𝑏 + 𝑐 = 2𝑥7 = 14. Setelah itu  

              bagaimana? 

S-01 : Nggak tau, Pak. 

P : Tadi kan nilai rata-ratanya sama dengan 7. Rumus rata-rata kan  

              
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑

4
= 7, tadi 𝑏 + 𝑐 kan sama dengan 14. Jadi nanti ketemu  

              𝑎 + 𝑑 = 14. Lalu jangkauan kan data terbesar dikurangi data  

              terkecil, diperoleh 𝑑 − 𝑎 = 6. Dari persamaan 𝑎 + 𝑑 = 14 dan  

              𝑑 − 𝑎 = 6 nanti kita gunakan eliminasi dan subtitusi untuk  

              menentukan nilai 𝑎 dan 𝑑. Bisa dimengerti? 

S-01 : Tidak Pak. Hhehe 

P : Nanti dipelajari lagi ya soal-soal latihan kemarin. 

S-01 : Iya, Pak. 

2. Hasil Wawancara pada S-02 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sulit, Pak. 

P : Ini kamu belum mengerjakan soal nomor 1 ya? 

S-02 : Iya, Pak. Susah. Nggak tau caranya. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-02 : Nggak tau, Pak. 

P : Coba dibaca dulu soalnya. 

S-02 : (Baca soal) 

P : Apa yang diketahui? 

S-02 : Nilai rata-rata ulangan matematika 7. 

P : Apa lagi? 

S-02 : Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang  

               nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut  

               menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-02 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan adalah.. 
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P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : (Diam) 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-02 : Nilai rata-rata, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa  

               susulan dimasukan? 

S-02 : Dari rata-rata, Pak. 

P : Iya, dengan rumus rata-rata. Kamu tinggal mensubtitusikan apa  

               yang diketahui dari soal ke dalam rumus rata-rata, nanti bisa  

               dihitung banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan.  

               Berarti kalo disuruh mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan?   

S-02 : Iya, Pak. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-02 : Nilai rata-rata kelas 72, nilai rata-rata putra 75, nilai rata-rata  

               putri 70. 

P : Ada lagi? 

S-02 : Banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-02 : Banyak siswa pada kelas tersebut, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-02 : Rata-rata kelas. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-02 : Banyak siswa putra, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-02 : Memasukan yang diketahui ke rumus rata-rata, Pak. 

P : Rata-rata apa? 

S-02 : Rata-rata kelas, Pak. 

P : Rata-rata kelas itu pakai rumus apa? 

S-02 : (diam) 

P : ini itu rumus apa? (nunjuk pekerjaan tertulis S-02) 

S-02 : Rata-rata gabungan, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari penyelesaiannya tadi? 

S-02 : Memasukan yang diketahui ke dalam rumus rata-rata gabungan,  

               Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-02 : 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-02 : Banyak siswa pak. 

P : Banyak siswa apa? 

S-02 : Banyak siswa putra, Pak. 



418 
 

 

 

P : yang ditanya apa? 

S-02 : oiya, banyak siswa dikelas ya, Pak? Saya salah Pak. 

P : Kemarin nggak dikoreksi lagi ya? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-02 : Jawaban saya salah, Pak. Berarti banyak siswa putra 12, banyak  

               siswa putri 18, banyak siswa di kelas 12 ditambah 18 jadi 30,  

               Pak. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-02 : Nilai ujian, Pak sama rata-rata. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-02 : Median dan modusnya, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Dari nilai rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-02 : Ini, Pak. 𝑛 banyaknya siswa yang mendapat nilai 7. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-02 : Ini nilai-nilainya dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. 

P : Lalu bagaimana? 

S-02 : terus tinggal dikali-kalikan, terus dijumlahkan, terus perkalian  

              silang nanti ketemu nilai 𝑛 nya. 

P : Kalo sudah ketemu 𝑛 nya. Lalu bagaimana? 

S-02 : lalu, nyari median dan modusnya, Pak. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-02 : Median dan modusnya 7, Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-02 : sedang, Pak. 

P : Ini di LJK, kamu tidak menulis apa yang diketahuai dan 

ditanyakan ya? 

S-02 : Iya, Pak. Lupa. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-02 : Median dan rata-ratanya 7, Pak. Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-02 : Bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-02 : Dari median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 
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S-02 : Ini, Pak. 𝑎 bilangan terkecil, 𝑏 bilangan terbesar. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-02 : Dari median dan rata-rata nanti ketemu persamaan, Pak. Terus  

              persamaannya dieliminasi dengan jangkauannya. Nanti ketemu      

              nilai 𝑎 dan 𝑏. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-02 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-02 : Bilangan terkecil dan terbesarnya ketemu 4 dan 10, Pak. 

3. Hasil Wawancara pada S-03 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sulit, Pak. 

P : Ini kamu belum mengerjakan soal nomor 1 ya? 

S-03 : Belum, Pak. 

P : Lha kenapa belum dikerjakan? 

S-03 : Nggak tau caranya, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-03 : Rata-rata ulangan matematika suatu kelas 7.   

P : Apa lagi? 

S-03 : Dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang  

               nilainya 4 dan 6 digabungkan, nilai rata-rata kelas menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-03 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Lupa, Pak. 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-03 : Nilai rata-rata, nilai siswa susulan, Pak. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa  

               susulan dimasukan? 

S-03 : Dari rata-ratanya Pak? 

P : Iya, dengan rumus rata-rata. Masih ingat rumus rata-rata kan? 

S-03 : Masih, Pak. Jumlah seluruh data dibagi banyak data, Pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-03 : Nggak tahu, Pak.     

P : Jadi dari rata-rata awal bisa ditentukan jumlah seluruh nilai  

               sebelum nilai siswa susulan dimasukan. Kemudian dari rata-rata  

               akhir kamu bisa tentukan banyak siswa sebelum siswa susulan  

               masuk. Bisa dimengerti? 
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S-03 : Iya, Pak. 

P : Berarti kalo disuruh mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan?   

S-03 : Insyaallah, Pak. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-03 : Nilai rata-rata 72, rata-rata siswa putra 75, rata-rata siswa putri  

               70. Banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-03 : Banyak siswa di kelas, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-03 : Banyak siswa putra dan putri, Pak. 

P : Kamu misalkan dengan variabel apa? 

S-03 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-03 : Memasukan nilai rata-rata kelas, rata-rata putra, dan putri, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-03 : ketemunya 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-03 : oiya, 12 itu baru 𝑛1nya ya, Pak. 

P : Iya. Tadi yang ditanyakan apa? 

S-03 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Berarti jawabanmu masih kurang lengkap ya? 

S-03 : Iya, Pak. Harusnya masih nyari 𝑛2 dulu ya Pak? 

P : Iya. Baru bisa ditentukan banyaknya siswa di kelas tersebut.  

               Kemarin nggak dikoreksi dulu ya? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-03 : Nyari 𝑛1 dan 𝑛2nya dulu, Pak. Baru nanti nyari banyak siswa di  

               kelas. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-03 : Tabel nilai ujian matematika, Pak. 

P : Ada lagi yang diketahui? 

S-03 : Rata-ratanya 7,3 Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-03 : Tentukan nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Dari nilai rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 
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S-03 : 𝑛, Pak. 

P : 𝑛 nya apa? 

S-03 : Frekuensi nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-03 : Mencari nilai 𝑛 dari rumus rata-rata, Pak. Nanti dimasukan  

              nilai-nilainya, terus nanti perkalian silang ketemu nilai 𝑛 nya. 

P : Kalo sudah ketemu 𝑛 nya. Lalu bagaimana? 

S-03 : mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Ini Me dan Mo apa? 

S-03 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Ini kamu belum nulis kesimpulannya di lembar jawab? 

S-03 : Oiya, Pak. Lupa 

P : Kesimpulannya apa? 

S-03 : Nilai median dan modusnya 7, Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-03 : sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-03 : Median dan rata-rata suatu data tunggal empat bilangan asli 7,  

              Pak. 

P : Apakah ada yang diketahui lagi? 

S-03 : Jangkauan data bilangan 7, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-03 : Bilangan yang terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-03 : Dari median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-03 : Tulis 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-03 : Dari rumus median dan rata-rata nanti ketemu persamaan  

              𝑎 + 𝑑 = 14. Terus dieliminasi dengan 𝑑 − 𝑎 = 6. 

P : 𝑑 − 𝑎 = 6 itu dari mana? 

S-03 : Jangkauannya kan 6, Pak. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-03 : Nggak, Pak. 

P : Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-03 : Oiya, yang ini juga lupa nggak dikasih kesimpulan Pak. Jadi  

              bilangan terkecilnya 4 dan terbesarnya 10. 
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4. Hasil Wawancara pada S-04 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Ini nomor 1 belum dikerjakan ya? 

S-04 : Belum, Pak. 

P : Kenapa kok belum dikerjakan? 

S-04 : Susah, Pak. 

P : Berarti nomor 1 ini menurutmu soal yang sulit ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Coba kamu baca dulu lagi soalnya. Apa saja yang diketahui  

               pada soal nomor 1? 

S-04 : Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7.   

P : Apa lagi? 

S-04 : Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang  

               nilainya 4 dan 6 digabungkan, nilai rata-rata kelas menjadi 6,8. 

P : Ada lagi? 

S-04 : Sudah, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-04 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : (diam) 

P : Tadi yang diketahui apa? 

S-04 : Rata-rata, Pak. Sama nilai susulan. 

P : Berarti bagaimana cara mencari banyak siswa sebelum siswa  

               susulan dimasukan? 

S-04 : (diam) 

P : Masih ingat rumus untuk menghitung nilai rata-rata? 

S-04 : Masih, Pak. Jumlah seluruh data dibagi banyak data, Pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-04 : Banyak siswa, Pak.     

P : Benar banyak siswa? 

S-04 : (diam) 

P : Jadi dari rata-rata awal bisa ditentukan jumlah seluruh nilai  

               sebelum nilai siswa susulan dimasukan. Kemudian dari rata-rata  

               akhir kamu bisa tentukan banyak siswa sebelum siswa susulan  

               masuk. Bisa dimengerti? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Berarti kalo disuruh mengerjakan soal seperti ini lagi bisa kan? 

S-04 : Bisa, Pak. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-04 : Nilai rata-rata kelas 72, rata-rata putra 75, rata-rata putri 70.  

              Banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri, Pak. 
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P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-04 : Banyak siswa, Pak? 

P : Banyak siswa apa? 

S-04 : Banyak siswa pada kelas tersebut, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-04 : Gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : Banyak putra 𝑛1 dan banyak putri 𝑛2, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-04 : Nilai rata-rata 72, rata-rata putra 75, dan rata-rata putri 70  

              dimasukan ke rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-04 : ketemunya 12, Pak. 

P : 12 itu apa? 

S-04 : 𝑛1nya Pak. 

P : 𝑛1 tadi kamu misalkan apa? 

S-04 : Banyak siswa putra, Pak.  

P : Tadi yang ditanyakan apa? 

S-04 : Banyak siswa di kelas. 

P : Berarti ini jawabanmu masih kurang lengkap ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Kemarin nggak dikoreksi dulu ya? 

S-04 : Iya, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-04 : Nyari 𝑛1 lalu 𝑛2, terus dijumlahkan ketemu banyak siswa di kelas  

              tersebut, Pak. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-04 : Nilai ujian matematika, Pak. 

P : Apa lagi yang diketahui? 

S-04 : Rata-rata nilai ujian 7,3 Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-04 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : ini, Pak. 𝑛.  

P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-04 : Banyak nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  
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              tersebut? 

S-04 : Dimasukan rata-rata dan nilai-nilainya ke rumus, Pak. Nanti  

              ketemu nilai 𝑛. 

P : Kalau nilai 𝑛 sudah ketemu, apakah sudah selesai? 

S-04 : lalu mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-04 : Nilai tengah, Pak. 

P : Kalo modus? 

S-04 : nilai yang sering muncul, Pak. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-04 : Nggak, Pak. 

P : Ini kamu belum nulis kesimpulannya di lembar jawab? 

S-04 : Oiya, Pak. Lupa 

P : Kesimpulannya apa? 

S-04 : Jadi nilai median dan modusnya adalah 7. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-04 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-04 : Median dan rata-rata suatu data tunggal empat bilangan asli  

              yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah 7. 

P : Apa lagi? 

S-04 : Diketahui jangkauan data bilangan tersebut adalah 7. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-04 : Bilangan yang terkecil dan terbesar dari data tersebut, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-04 : Dengan rumus median dan rata-ratanya, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-04 : Tulis 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-04 : Ini dimasukan ke rumus median dan rata-rata, Pak? 

P : Apanya? 

S-04 : Yang diketahui, Pak. 

P : Lalu bagaimana? 

S-04 : Nanti ketemu persamaannya, Pak. Terus dikurang dengan  

              jangkauannya, Pak. 

P : Dikurangi bagaimana? 

S-04 : Itu, Pak. Yang kayak gini. (sambil nunjuk hasil pekerjaannya) 

P : Dieliminasi? 

S-04 : Iya, Pak. Dieliminasi. 

P : Ketemu berapa hasilnya? 

S-04 : 10, Pak. 

P : 10 itu apanya? 
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S-04 : , Pak. 

P : 𝑑 itu apa? 

S-04 : Bilangan terbesar. Oiya, yang 𝑎 belum, Pak. Waktunya habis  

              duluan kemarin. 

P : Kalo dilanjutkan ini 𝑎 ketemu berapa? 

S-04 : 4 bukan, Pak? 

P : Iya. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang kamu  

              peroleh? 

S-04 : jadi bilangan terbesarnya 10 dan terkecilnya 4. 

5. Hasil Wawancara pada S-05 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang  

               atau sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-05 : Nilai rata-rata ulangan matematika 7, ada 2 siswa susulan  

               masuk nilainya 4 dan 6, rata-ratanya menjadi 6,8.   

P : Ada lagi? 

S-05 : Sudah, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-05 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Pakai rumus rata-rata pak. 

P : Dari rumus itu kamu bisa menentukan apa? 

S-05 : Jumlah seluruh nilai awal, Pak.     

P : Apakah sudah ketemu jawabannya? 

S-05 : Belum, Pak. Pakai rumus rata-rata yang baru, Pak. 

P : Itu untuk mencari apa? 

S-05 : Mencari banyak siswa sebelum siswa susulan masuk, Pak.  

P : Jawabannya ketemu berapa?  

S-05 : 14, Pak. 

P : Benar 14? 

S-05 : Iya, Pak. Salah ya? 

P : Sempat dikoreksi lagi tidak kemarin? 

S-05 : Tidak, Pak. 

P : Ini 6,8𝑛 − 7n berapa hasilnya? 

S-05 : Oiya, saya salah hitung. 

P : Harusnya berapa? 

S-05 : −0,2𝑛 ya, Pak. 

P : Berarti jawabannya harusnya berapa? 

S-05 : −3,6 dibagi −0,2 hasilnya 18, Pak 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 
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S-05 : Jadi banyak siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18  

              orang, Pak. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-05 : Nilai rata-rata ujian matematika suatu kelas 72, nilai rata-rata  

               putra 75, nilai rata-rata putri 70. Siswa putra 6 lebih sedikit dari  

               siswa putri, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-05 : Banyak siswa kelas itu, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : Banyak siswa putra dan putri, Pak? 

P : Kamu misalkan dengan variabel apa? 

S-05 : 𝑛1 banyak siswa putra, 𝑛2 banyak siswa putri.  

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-05 : Nilai rata-rata 72, 75 dan 70 dimasukan ke rumus rata-rata  

              gabungan, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-05 : 30, Pak. 

P : 30 itu apanya? 

S-05 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Kemarin sempat dikoreksi lagi, Nggak? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-05 : Banyak siswa dikelas tersebut 30, Pak. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-05 : Tabel nilai ujian matematika, Pak sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-05 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : Banyak siswa yang nilainya 7 sama dengan 𝑛, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-05 : Mencari nilai 𝑛 dulu, Pak. 

P : Caranya? 

S-05 : Nilai yang di tabel dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. Nanti  

              rata-ratanya diganti 7,3. Lalu dikali silang ketemu 𝑛 nya, Pak. 
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P : Setelah itu? 

S-05 : Mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median dan modus itu apa? 

S-05 : Median itu nilai tengah, Pak. Kalo modus itu nilai yang sering  

              muncul. 

P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-05 : Mediannya 7, Pak. Modusnya juga 7. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-05 : Jadi nilai median dan modus nilai ujian matematika tersebut 7,  

              Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-05 : Sulit, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-05 : Median dan rata-rata empat bilangan asli yang telah diurutkan  

              dari yang terkecil adalah 7. Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-05 : Bilangan terkecil dan terbesar, Pak? 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-05 : Dengan rumus median dan rata-ratanya, dan jangkauan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-05 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sebagai empat bilangan asli, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-05 : Dari rumus median nanti ketemu 𝑏 + 𝑐, Pak. Lalu 𝑏 + 𝑐  

              dimasukan ke rumus rata-rata. Dari rumus rata-rata ketemu  

              𝑎 + 𝑑, Pak. Lalu 𝑎 + 𝑑 nanti di eliminasi dengan rumus  

              jangkauan, Pak. 

P : Ketemu berapa hasilnya? 

S-05 : 𝑑 =10, 𝑎 = 4, Pak. 

P : Apakah kamu yakin kalo jawabanmu benar? 

S-05 : Insyaallah, Pak. 

P : Apakah kamu sempat mengoreksi jawabanmu? 

S-05 : Nggak, Pak. 

P : Berarti kesimpulan apa yang kamu dapat dari jawaban yang  

              kamu peroleh? 

S-05 : Bilangan terbesarnya 10 dan bilangan terkecilnya 4, Pak. 

6. Hasil Wawancara pada S-06 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang  
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               atau sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-06 : Nilai rata-rata 1 = 7, nilai susulan siswa 1 = 4, nilai susulan    

               siswa 2= 6, rata-rata 2 = 6,8.   

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-06 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-06 : Pertama dengan rata-rata 1 ketemu jumlah seluruh nilai sebelum 

               nilai siswa susulan dimasukan. Lalu jumlah seluruh nilai itu  

               dimasukan ke rata-rata 2, nanti ketemu banyak siswanya, Pak. 

P : Banyak siswa ketemu berapa?  

S-06 : 18, Pak. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S-06 : Iya, Pak. 

P : Sempat dikoreksi lagi tidak kemarin? 

S-06 : Tidak, Pak. 

P : Ini kenapa kamu tidak menuliskan kesimpulannya? 

S-06 : Oiya, Pak. Lupa. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-06 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk ada 18 siswa. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-06 : Nilai rata-rata kelas 72, nilai rata-rata putra 75, nilai rata-rata  

               putri 70, sama banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa  

               putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-06 : Banyak siswa di kelas. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Pakai rumus rata-rata gabungan. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : 𝑛1 dan 𝑛2. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-06 : 𝑛1 banyak putra, 𝑛2 banyak putri.  

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-06 : Nilai rata-rata kelasnya dimasukan ke rumus sama rata-rata  

               putra dan putri. Nanti 𝑛2nya diganti 𝑛1 + 6. 

P : Jawabnya ketemu berapa? 

S-06 : 𝑛1 = 12, 𝑛2 = 18. Oiya, jawaban saya kurang Pak. Harusnya  

               nanti 𝑛1 + 𝑛2 = 30. 
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P : 30 itu apanya? 

S-06 : Banyak siswa di kelas, Pak.  

P : Berarti kemarin nggak sempat dikoreksi ya? 

S-06 : Nggak, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-06 : Banyak siswa dikelas tersebut 30, Pak. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-06 : Ini, Pak. Tabel nilai ujian akhir semester sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-06 : Nilai median dan modus. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Pakai rumus nilai rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : 𝑛, Pak. 

P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-06 : frekuensi nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-06 : Nilainya dimasukan semua ke rumus rata-rata Pak. 

P : Ini kamu belum selesai ya? 

S-06 : Iya, Pak. Waktunya habis dulu. 

P : Tapi kalo disuruh melanjutkan mengerjakan bisa kan? 

S-06 : Insyaallah, Pak. 

P : Ini kalo dilanjutkan ketemu apa? 

S-06 : ketemu 𝑛 nya, Pak. 

P : Setelah ketemu nilai 𝑛 lalu bagaimana? 

S-06 : Mencari Median dan Modus. 

P : Bisa mencari median dan modusnya? 

S-06 : Bisa, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-06 : nanti ketemu nilai median dan modusnya, Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-06 : Sulit, Pak. 

P : Ini belum kamu kerjakan ya? 

S-06 : Iya, Pak. 

P : Kenapa kok belum dikerjakan? 

S-06 : Bingung Pak. Nggak tau caranya. 

P : Coba, apa saja yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-06 : Median dan rata rata suatu data tunggal yang terdiri dari empat  

              bilangan asli yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah 7.  

              Jangkauan data bilangan tersebut adalah 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 
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S-06 : Bilangan terkecil dan terbesar. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-06 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-06 : (diam) 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-06 : Nggak tau, Pak. Bingung. 

P : Jumlah bilangannya ada berapa? 

S-06 : ada empat bilangan, Pak. 

P : Berapa saja bilangannya? 

S-06 : Belum diketahui. 

P : Jadi ini kan bilangannya belum diketahui. Kita misalkan saja  

              keempat bilangan itu 𝑎, 𝑏, 𝑐 dan 𝑑. Tadi yang diketahui apa? 

S-06 : Median dan rata-rata, Pak. Sama jangkauan. 

P : Dari median apa yang bisa kamu tentukan? 

S-06 : Nilai tengah, Pak. 

P : Nilai tengahnya bagaimana? 

S-06 : Nilai tengahnya 7, Pak. 

P : Jadi, tadi kan ada empat bilangan. Berarti mediannya berada  

              diantara 𝑏 dan 𝑐. Sehingga mediannya 
𝑏+𝑐

2
= 7, lalu kita peroleh  

              𝑏 + 𝑐 = 14. Kemudian dari rata-rata apa yang bisa kamu  

              tentukan? 

S-06 : Jumlah bilangan, Pak. 

P : Jumlah bilangan apa? 

S-06 : Jumlah empat bilangan Pak. 

P : Iya jumlah empat bilangan. Berarti 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 28 kan,  

              lalu dari median tadi kita peroleh nilai 𝑏 + 𝑐 = 14. Kita  

              subtitusikan, sehingga nanti diperoleh nilai 𝑎 + 𝑑. Masih ingat  

              jangkauan itu apa? 

S-06 : Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 

P : Berarti bagaimana? 

S-06 : (diam) 

P : Tadi kan sudah kita misalkan bilangannya 𝑎, 𝑏, 𝑐 dan 𝑑. Berarti  

              dari jangkauan kita bisa tentukan persamaan 𝑑 − 𝑎 = 6. Nah,  

              dengan menggunakan eliminasi dan subtitusi pada 𝑎 + 𝑑 dan  

              𝑑 − 𝑎 dapat kita tentukan nilai 𝑎 dan 𝑑. Bisa dipahami? 

S-06 : Insyaallah, Pak. 

P : Berarti nanti kalau disuruh mengerjakan lagi bisa kan? 

S-06 : Iya, Pak. 

7. Hasil Wawancara pada S-07 



431 
 

 

 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang  

               atau sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-07 : Rata-rata 1 = 7, rata-rata 2 = 6,8, nilai siswa A = 4, nilai siswa  

               B = 6.   

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-07 : Jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 

S-07 : Ini Pak, 𝑛1. 

P : 𝑛1 itu apa? 

S-07 : Jumlah siswa sebelum siswa susulan dimasukan.  

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-07 : Dari rata-rata 1 nanti dimasukan ke rumus rata-rata ketemu  

               jumlah 𝑥1. Dari rata-rata 2, 𝑥1, nilai A dan B dimasukan ke  

               rumus rata-rata nanti ketemu nilai 𝑛1. 

P : 𝑛1 ketemu berapa?  

S-07 : 18, Pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-07 : Insyaallah, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak? 

S-07 : Tidak, Pak. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-07 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-07 : Nilai rata-rata ulangan 72, nilai rata-rata siswa putra 75, nilai  

               rata-rata siswa putri 70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari  

               siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-07 : Banyak seluruh siswa di kelas, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Rumus rata-rata apa? 

S-07 : Rata-rata gabungan Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-07 : 𝑛1 banyak siswa putra, 𝑛2nya banyak siswa putri, Pak. 
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P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-07 : Nilai rata-ratanya dimasukkan ke rumus rata-rata gabungan,  

               Pak. 

P : Nilai rata-ratanya yang mana? 

S-07 : Semuanya, Pak. 

P : Ini kamu belum selesai ya mengerjakannya? 

S-07 : Iya Pak. Kemarin waktunya habis duluan. 

P : Kalo disuruh melanjutkan bisa kan? 

S-07 : Bisa, Pak. 

P : Coba setelah ini ketemu apa? 

S-07 : Ini nanti kan ketemu 𝑛1nya, Pak. Lalu nyari 𝑛2 nya Pak. 

P : Kalo 𝑛1 dan 𝑛2nya ketemu sudah selesai? 

S-07 : Tinggal dijumlahkan Pak, nanti ketemu jumlah seluruh  

               siswanya. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-07 : Nyari banyak siswa dari nilai rata-rata gabungan, Pak. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-07 : Tabel nilai hasil ulangan ini, Pak. 

P : Ada lagi? 

S-07 : Rata-ratanya 7,3, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-07 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : Ini, Pak. 𝑛 

P : 𝑛 itu sebagai apa? 

S-07 : siswa yang mendapat nilai 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-07 : Nilai-nilai ini dimasukan ke rumus rata-ratanya, Pak. Nanti nilai  

              rata-ratanya dimasukan 7,3. 

P : Itu nanti untuk mencari apa? 

S-07 : Mencari 𝑛 Pak 

P : 𝑛 nya ketemu berapa? 

S-07 : Ketemu 8, Pak. 

P : Setelah nilai 𝑛 ketemu, lalu bagaimana? 

S-07 : Mencari Median dan Modusnya, Pak. 

P : Median dan Modusnya ketemu berapa? 

S-07 : Mediannya 7, Modusnya juga 7 Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 
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S-07 : Median dan modus dari nilai ulangan tersebut adalah 7. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-07 : Sulit, Pak. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-07 : Ada empat bilangan asli yang sudah diurutkan, Pak. Median dan  

              rata-ratanya sama dengan 7.  

P : Ada yang diketahui lagi? 

S-07 : Jangkauan data bilangan tersebut 6, Pak. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-07 : Berapakah bilangan terbesar dan terkecilnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-07 : Dengan rumus median, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-07 : 𝐴 bilangan terkecil, 𝐵 bilangan terbesar. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-07 : Dengan rumus median nanti ketemu 𝐵 + 𝐶 = 14, lalu  

              dimasukan ke rumus rata-rata ketemu 𝐴 + 𝐷 = 14. Setelah itu  

              nggak tau Pak, diapakan lagi. Lupa.  

P : Selain median dan rata-rata yang diketahui lagi apa? 

S-07 : Jangkauannya 6, Pak. 

P : Jangkauan itu apa? 

S-07 : Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, Pak. 

P : Berarti apa yang bisa kamu dapat dari jangkauan? 

S-07 : (diam) 

P : Tadi bilangan terkecil dan terbesar kamu misalkan apa? 

S-07 : terkecil 𝐴, terbesar 𝐷, Pak. 

P : Berarti apa yang kamu dapat dari jangkauan. 

S-07 : 𝐷 − 𝐴 = 6 

P : Lalu bagaimana biar dapat nilai 𝐴 dan 𝐷. 

S-07 : Nggak tau, Pak. 

P : Tadi dari nilai rata-ratakan kamu dapatkan 𝐴 + 𝐷 = 14,  

              kemudian dari jangkauan kita dapatkan 𝐷 − 𝐴 = 6. Kita  

              dapatkan dua persamaan, 𝐴 + 𝐷 = 14 dan 𝐷 − 𝐴 = 6.  

              Kemudian dengan cara eliminasi dan subtitusi nanti kita bisa  

              dapatkan nilai 𝐴 dan 𝐷. Bisa dipahami. 

S-07 : Bisa, Pak. 

P : Apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-07 : Nyari nilai terkecil dan terbesar dari jangkauan Pak. 

8. Hasil Wawancara pada S-08 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang  
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               atau sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-08 : Rata-rata nilai ulangan matematika 7, Dua siswa yang baru saja  

               mengikuti susulan dimasukan, nilainya 4 dan 6, rata-ratanya  

               menjadi 6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-08 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑛1, Pak. 

P : 𝑛1 itu apa? 

S-08 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan.  

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-08 : Dengan rata-rata awal sebelum siswa susulan dimasukan dapat  

               diperoleh jumlah seluruh nilai sebelum siswa susulan  

               dimasukan. Lalu dengan rata-rata setelah siswa susulan  

               dimasukan nanti ketemu banyak siswa sebelum siswa susulan  

               dimasukan, Pak.  

P : Ketemu berapa?  

S-08 : 14, Pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-08 : Iya, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak? 

S-08 : Tidak, Pak. 

P : Coba lihat bagian ini. 6,8𝑛1 − 7𝑛1 hasilnya berapa? 

S-08 : Oiya, salah hitung ya Pak. 

P : Harusnya ini berapa? 

S-08 : 0,2𝑛1 ya Pak. 

P : Berarti harusnya ketemu berapa? 

S-08 : 18, Pak. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-08 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-08 : Nilai rata-rata ulangan 72, nilai rata-rata siswa putra 75, nilai  

               rata-rata siswa putri 70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari  

               siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-08 : Banyak siswa pada kelas tersebut. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan, Pak. 
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P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑛1 dan 𝑛2, Pak. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-08 : 𝑛1 siswa putra, 𝑛2 siswa putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-08 : Nilai rata-rata ulangan, nilai rata-rata putra, nilai rata-rata putri  

               dimasukan ke rumus rata-rata gabungan, Pak. Nanti 𝑛2nya  

               diganti 𝑛1 + 6. 

P : Itu nyari apa? 

S-08 : Nyari 𝑛1nya Pak. 

P : Ketemu berapa 𝑛1nya? 

S-08 : 12, Pak. 

P : Setelah itu bagaimana? 

S-08 : Setelah itu nyari 𝑛2 Pak. 

P : Bagaimana caranya? 

S-08 : 𝑛1 + 6 pak. Ketemu 18. 

P : Kalo 𝑛1 dan 𝑛2nya ketemu apakah sudah selesai? 

S-08 : belum, Pak. Ini 𝑛1 + 𝑛2 Pak. 12 + 18 = 30. 
P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-08 : Banyak siswa di kelas tersebut ada 30 siswa. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sedang. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-08 : Nilai ujian akhir semester, Pak. Yang nilainya 6 ada 4, 7 ada 𝑛,  

              8 ada 6, 9 ada 2 sama rata-ratanya 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-08 : Nilai median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-08 : Nilai tengah, Pak. 

P : Kalo Modus? 

S-08 : Nilai yang sering muncul. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus rata-rata. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : Ini Pak, 𝑛. Banyak siswa yang mendapat nilai 7. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-08 : Mencari nilai 𝑛 dulu, Pak. 

P : Caranya? 

S-08 : Nilainya ini dimasukan ke rumus rata-rata Pak. Nilai rata- 

              ratanya diganti 7,3, nanti ketemu 𝑛 nya. 

P : Setelah 𝑛 nya ketemu, bagaimana? 

S-08 : Mencari median dan modus, Pak. 
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P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-08 : Mediannya 7, modusnya 7. 

P : Setelah memperoleh penyelesaian, apakah kamu sempat  

              mengoreksi jawabanmu lagi? 

S-08 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-08 : Jadi nilai median dan modus nilai ujian matematika tersebut 7,  

              Pak. 

4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-08 : Sulit. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-08 : Median dan rata-rata empat bilangan asli yang diurutkan adalah  

              7, jangkauan data bilangan tersebut 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-08 : Bilangan terbesar dan terkecil. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-08 : Dengan rumus median, rata-rata dan jangkauan Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-08 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 sebagai empat bilagan asli yang diurutkan. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-08 : Dari rumus median nanti ketemu 𝑏 + 𝑐 = 14, lalu ini  

              dimasukan ke rumus rata-rata nanti ketemu 𝑎 + 𝑑 = 14, Pak.  

              Jangkauan kan 𝑑 − 𝑎 = 6. Dua ini nanti dieliminasi dan  

              subtitusi ketemu nilai 𝑎 dan 𝑑, Pak. 

P : Jawabannya ketemu berapa? 

S-08 : 𝑎 ketemu 4 dan 𝑑 ketemu 10 Pak. 

P : Apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-08 : Jadi bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 4 dan 10. 

9. Hasil Wawancara pada S-09 

No. 

Soal 
Hasil Wawancara 

1 P : Menurut kamu, soal nomor 1 ini termasuk soal mudah, sedang  

               atau sulit? 

S-09 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 1? 

S-09 : Rata-rata nilai awal 7, Dua siswa masuk rata-ratanya menjadi  

               6,8. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

S-09 : Banyak siswa sebelum siswa susulan masuk. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Dari rumus rata-rata Pak. 

P : Apa yang kamu misalkan sebagai variabel? 
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S-09 : 𝐴 dan 𝐵, Pak. 

P : 𝐴 dan 𝐵 itu sebagai apa? 

S-09 : 𝐴 nilai siswa susulan 1, 𝐵 nilai siswa susulan 2. 

P : Apa benar nilai siswa susulan belum diketahui? 

S-09 : eh, sudah diketahui Pak. 

P : Lalu apa yang harus dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛1 Pak. 

P : 𝑛1 itu sebagai apa? 

S-09 : Banyak siswa sebelum siswa susulan dimasukan. 

P : Bagaimana kamu menentukan penyelesaian dari soal itu? 

S-09 : Dari rata-rata awal didapatkan jumlah nilai sebelum siswa  

               susulan dimasukan yaitu 7𝑛1. Lalu 7𝑛1 ini disubtitusikan di  

               rumus rata-rata akhir, nanti ketemu nilai 𝑛1 = 18, Pak.  

P : Jadi jawabannya berapa? 

S-09 : 18, Pak. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S-09 : Iya, Pak. 

P : Kemarin dikoreksi lagi tidak? 

S-09 : Tidak, Pak. 

P : Ini pekerjaanmu tidak dilengkapi dengan kesimpulannya ya? 

S-09 : Oiya, Pak. Lupa. 

P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? 

S-09 : Jadi jumlah siswa sebelum siswa susulan masuk adalah 18. 

2 P : Menurut kamu, soal nomor 2 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Susah, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 2? 

S-09 : Nilai rata-rata kelas 72, rata-rata siswa putra 75, rata-rata siswa  

               putri 70, banyak siswa putra 6 lebih sedikit dari siswa putri. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2? 

S-09 : Banyak siswa putri. 

P : Coba dibaca lagi soalnya. 

S-09 : Yang ditanya banyak siswa di kelas Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Pakai rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛1 dan 𝑛2. 

P : 𝑛1 dan 𝑛2 itu sebagai apa? 

S-09 : Siswa putra dan siswa putri, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

   tersebut? 

S-09 : Nilai rata-rata kelas, rata-rata putra, dan rata-rata putri  

               dimasukan ke rumus rata-rata gabungan, Pak. 

P : Ini belum selesai ya? 

S-09 : Iya, Pak.  
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P : Kenapa kok belum selesai? 

S-09 : Waktunya habis, Pak. 

P : Ini kan kamu misalkan banyak siswa putra = 𝑛2 − 6, berarti ini  

               disubtitusikan ke 𝑛1 atau 𝑛2? 

S-09 : Oiya, Pak. Seharusnya yang diganti 𝑛2 − 6 itu 𝑛1nya ya. 

P : Iya. Berarti ini kurang tepat ya? Kalo suruh melanjutkan bisa  

               kan? 

S-09 : Bisa, Pak. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S-09 : (diam) 

P : Jadi kita bisa menentukan banyak siswa dari rata-rata gabungan. 

3 P : Menurut kamu, soal nomor 3 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Sedang, Pak. 

P : Apa saja yang diketahui pada soal nomor 3? 

S-09 : Nilai ujian, Pak. Yang nilainya 6 ada 4, 7 ada 𝑛, 8 ada 6, 9 ada  

              2. 

P : Ada lagi yang diketahui? 

S-09 : Rata-rata nilai 7,3. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 3? 

S-09 : Median dan modusnya, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Pakai rumus rata-rata, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑛 = banyak siswa yang nilainya 7, Pak. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-09 : Nilai-nilainya ini dimasukan ke rumus rata-rata, Pak. Rata- 

              ratanya nanti diganti 7,3.  

P : Itu mencari nilai apa? 

S-09 : Mencari nilai 𝑛, Pak. 

P : Ketemu berapa? 

S-09 : 8, Pak. 

P : Setelah 𝑛 nya ketemu, bagaimana? 

S-09 : Mencari median dan modusnya, Pak. 

P : Median itu apa? 

S-09 : Nilai tengah, Pak. 

P : Kalau modus? 

S-09 : Nilai yang sering muncul, Pak. 

P : Median dan modusnya ketemu berapa? 

S-09 : ketemu 7, Pak. 

P : Sempat dikoreksi tidak jawabanmu tadi? 

S-09 : Nggak, Pak. 

P : Apa kesimpulan dari soal nomor 3? 

S-09 : Jadi median dan modus dari nilai ujian matematika tersebut 7. 
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4 P : Menurut kamu, soal nomor 4 ini mudah, sedang, atau sulit? 

S-09 : Sulit, Pak. 

P : Apa yang diketahui pada soal nomor 4? 

S-09 : Median dan rata-rata dari empat bilangan 7, Jangkauannya 6. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 4? 

S-09 : Bilangan terbesar dan terkecil, Pak. 

P : Bagaimana menyusun model pada soal tersebut? 

S-09 : Dari median, rata-rata dan jangkauan, Pak. 

P : Apa yang dimisalkan sebagai variabel? 

S-09 : 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 sebagai empat bilagan asli. 

P : Bagaimana cara menentukan solusi dari model matematika soal  

              tersebut? 

S-09 : Dari median ketemu 𝑏 + 𝑐 = 14, dari rata-rata ketemu 𝑎 + 𝑑 = 

              14, dari jangkauan ketemu 𝑑 − 𝑎 = 6. Nanti 𝑎 + 𝑑 = 14  

              ditambah dengan 𝑑 − 𝑎 = 6, Pak. 

P : Jawabannya ketemu berapa? 

S-09 : 10, Pak. 

P : 10 itu apa? 

S-09 : 𝑑nya Pak. Bilangan terbesar. 

P : Bilangan terkecilnya? 

S-09 : Oiya, belum ya Pak. 

P : Bagaimana cara mencari bilangan terkecil? 

S-09 : Dimasukan ke 𝑎 + 𝑑 = 14, Pak. 𝑎 + 10 = 4, 𝑎 = 14 − 10 = 

                4. 

P : Iya, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari soal nomor 4? 

S-09 : Jadi bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 4 dan 10. 
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Lampiran 16. d 
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Lampiran 16.e  

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM GENERATIVE LEARNING MODEL 

Nama Guru : Hendrik Sutrisno 

Kelas   : VIII E 

Materi  : Statistika 

Pertemuan : 1 

Petunjuk Pengisian: 

1. Perhatikan dengan baik setiap kegiatan yang ada pada kolom aktivitas guru! 

2. Lakukan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada salah satu kolom skor sesuai 

dengan kondisi guru di kelas! 

Keterangan Skala: 

1 : Tidak Dilakukan 

2 : Kurang 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

No. Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu.     √ 

2. Guru memberikan salam     √ 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

4. 
Guru meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya 

apabila terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 
    √ 

5. 
Guru mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 
    √ 

6. 
Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis serta 

buku siswa matematika untuk kelas VIII. 
    √ 

7. 
Guru meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 
√     
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8. 
Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 
  √   

9. 
Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

yang akan dicapai. 
  √   

10. 
Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 
    √ 

11. 
Guru menampilkan video yang memotivasi dan 

menginspirasi. 
    √ 

12. 
Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari 

video tersebut. 
    √ 

13. 
Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 
  √   

Kegiatan Inti 

14. 

Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

merangsang siswa untuk melakukan eksplorasi. 

  √   

15. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut.     √ 

16. 
Guru mendorong siswa untuk menyampaikan 

ide/pendapat awal mereka tentang permasalahan. 
  √   

17. 
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 siswa. 
    √ 

18. Guru membagikan LKS pada seluruh siswa.     √ 

19. 
Guru meminta siswa mengamati permasalahan yang ada 

di LKS. 
    √ 

20. 
Guru meminta siswa mengidentifikasi dan 

mengumpulkan informasi dari permasalahan. 
    √ 

21. 
Guru meminta siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. 
    √ 

22. 
Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi 

kelompok yang dilakukan siswa. 
  √   

23. 
Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan menyelesaikan masalah. 
  √   

24. 
Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 
    √ 

25. 
Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang 

telah disampaikan oleh temannya. 
    √ 

26.  Guru memberikan penguatan tentang materi.    √  

Kegiatan Penutup 

27. 
Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari 

ini dengan melibatkan siswa. 
   √  

28 
Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika 

ada pertanyaan. 
    √ 

29. 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa 

terkait materi. 

  √   

30. 
Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 
  √   

31. 
Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan soal di 

rumah. 
    √ 
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32. 
Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

submateri selanjutnya. 
    √ 

33. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. √     

34. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

35. Guru mengakhiri pembelajaran dan memberi salam.     √ 

Total 2 0 27 8 110 

 

Komentar: 

 

 

 

 

 

 

Persentase aktivitas guru: 

𝑃 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% =

    147    

175
𝑥 100% =  84% 

Kriteria Persentase: 

Kurang : 0% < 𝑃 ≤ 25% 

Cukup  : 25% < 𝑃 ≤ 50% 

Baik  : 50% < 𝑃 ≤ 75% 

Sangat Baik : 75% < 𝑃 ≤ 100% 

                                    Semarang, 8 Mei 2019 
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Lampiran 16.f  

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM GENERATIVE LEARNING MODEL 

Nama Guru : Hendrik Sutrisno 

Kelas   : VIII E 

Materi  : Statistika 

Pertemuan : 2 

Petunjuk Pengisian: 

1. Perhatikan dengan baik setiap kegiatan yang ada pada kolom aktivitas guru! 

2. Lakukan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada salah satu kolom skor sesuai 

dengan kondisi guru di kelas! 

Keterangan Skala: 

1 : Tidak Dilakukan 

2 : Kurang 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

No. Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu.     √ 

2. Guru memberikan salam     √ 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

4. 
Guru meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya 

apabila terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 
√     

5. 
Guru mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 
    √ 

6. 
Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis serta 

buku siswa matematika untuk kelas VIII. 
    √ 

7. 
Guru meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 
    √ 
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8. 
Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 
    √ 

9. 
Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

yang akan dicapai. 
    √ 

10. 
Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 
    √ 

11. 
Guru menampilkan video yang memotivasi dan 

menginspirasi. 
    √ 

12. 
Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari 

video tersebut. 
    √ 

13. 
Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 
   √  

Kegiatan Inti 

14. 

Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

merangsang siswa untuk melakukan eksplorasi. 

  √   

15. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut.     √ 

16. 
Guru mendorong siswa untuk menyampaikan 

ide/pendapat awal mereka tentang permasalahan. 
    √ 

17. 
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 siswa. 
    √ 

18. Guru membagikan LKS pada seluruh siswa.     √ 

19. 
Guru meminta siswa mengamati permasalahan yang ada 

di LKS. 
    √ 

20. 
Guru meminta siswa mengidentifikasi dan 

mengumpulkan informasi dari permasalahan. 
    √ 

21. 
Guru meminta siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. 
    √ 

22. 
Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi 

kelompok yang dilakukan siswa. 
   √  

23. 
Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan menyelesaikan masalah. 
   √  

24. 
Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 
   √  

25. 
Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang 

telah disampaikan oleh temannya. 
   √  

26.  Guru memberikan penguatan tentang materi.    √  

Kegiatan Penutup 

27. 
Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari 

ini dengan melibatkan siswa. 
   √  

28 
Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika 

ada pertanyaan. 
    √ 

29. 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa 

terkait materi. 

    √ 

30. 
Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 
   √  

31. 
Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan soal di 

rumah. 
    √ 
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32. 
Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

submateri selanjutnya. 
    √ 

33. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. √     

34. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

35. Guru mengakhiri pembelajaran dan memberi salam.     √ 

Total 2 0 3 36 115 

 

Komentar: 

 

 

 

 

 

 

Persentase aktivitas guru: 

𝑃 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% =

    156    

175
𝑥 100% =  89% 

Kriteria Persentase: 

Kurang : 0% < 𝑃 ≤ 25% 

Cukup  : 25% < 𝑃 ≤ 50% 

Baik  : 50% < 𝑃 ≤ 75% 

Sangat Baik : 75% < 𝑃 ≤ 100% 

                  Semarang, 15 Mei 2019 
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Lampiran 16.g  

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM GENERATIVE LEARNING MODEL 

Nama Guru : Hendrik Sutrisno 

Kelas   : VIII E 

Materi  : Statistika 

Pertemuan : 3 

Petunjuk Pengisian: 

1. Perhatikan dengan baik setiap kegiatan yang ada pada kolom aktivitas guru! 

2. Lakukan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada salah satu kolom skor sesuai 

dengan kondisi guru di kelas! 

Keterangan Skala: 

1 : Tidak Dilakukan 

2 : Kurang 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

No. Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu.     √ 

2. Guru memberikan salam     √ 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

4. 
Guru meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya 

apabila terdapat sampah untuk dibuang di tempatnya. 
√     

5. 
Guru mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap 

disiplin. 
    √ 

6. 
Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis serta 

buku siswa matematika untuk kelas VIII. 
    √ 

7. 
Guru meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila masih kotor. 
   √  
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8. 
Guru memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara mereview materi sebelumnya. 
    √ 

9. 
Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

yang akan dicapai. 
    √ 

10. 
Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut yaitu diskusi kelompok. 
    √ 

11. 
Guru menampilkan video yang memotivasi dan 

menginspirasi. 
    √ 

12. 
Guru menanya siswa nilai-nilai yang dapat diambil dari 

video tersebut. 
    √ 

13. 
Guru memberi penguat terkait nilai-nilai yang terkandung 

dalam video tersebut. 
    √ 

Kegiatan Inti 

14. 

Guru memberikan contoh permasalahan terkait penerapan 

materi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

merangsang siswa untuk melakukan eksplorasi. 

   √  

15. Guru meminta siswa mengamati permasalahan tersebut.     √ 

16. 
Guru mendorong siswa untuk menyampaikan 

ide/pendapat awal mereka tentang permasalahan. 
   √  

17. 
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, untuk 

masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 siswa. 
    √ 

18. Guru membagikan LKS pada seluruh siswa.     √ 

19. 
Guru meminta siswa mengamati permasalahan yang ada 

di LKS. 
    √ 

20. 
Guru meminta siswa mengidentifikasi dan 

mengumpulkan informasi dari permasalahan. 
    √ 

21. 
Guru meminta siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. 
    √ 

22. 
Guru berkeliling untuk memantau kegiatan diskusi 

kelompok yang dilakukan siswa. 
   √  

23. 
Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan menyelesaikan masalah. 
   √  

24. 
Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 
    √ 

25. 
Guru meminta siswa lain untuk menanggapi hasil yang 

telah disampaikan oleh temannya. 
    √ 

26.  Guru memberikan penguatan tentang materi.     √ 

Kegiatan Penutup 

27. 
Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari 

ini dengan melibatkan siswa. 
    √ 

28 
Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika 

ada pertanyaan. 
√     

29. 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa 

terkait materi. 

    √ 

30. 
Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 
    √ 

31. 
Guru meminta siswa mencoba mengerjakan latihan soal di 

rumah. 
    √ 
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32. 
Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

submateri selanjutnya. 
    √ 

33. Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa.     √ 

34. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa.     √ 

35. Guru mengakhiri pembelajaran dan memberi salam.     √ 

Total 2 0 0 20 140 

 

Komentar: 

 

 

 

 

 

 

Persentase aktivitas guru: 

𝑃 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% =

    147    

175
𝑥 100% =  93% 

Kriteria Persentase: 

Kurang : 0% < 𝑃 ≤ 25% 

Cukup  : 25% < 𝑃 ≤ 50% 

Baik  : 50% < 𝑃 ≤ 75% 

Sangat Baik : 75% < 𝑃 ≤ 100% 

                   Semarang, 21 Mei 2019 
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Lampiran 17 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 18 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
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