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ABSTRAK 
 

Oktafiana, K. (2020). Kemampuan Koneksi Matematis  Pada Model Pembelajaran 

Matematika Knisley dengan Pendekatan Open Ended Ditinjau dari Self Regulated 

Learning Siswa Kelas VIII. Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. 

Nuriana R. D. (Nino Adhi), S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: Kemampuan Koneksi Matematis, Knisley, Open Ended, Self 

Regulated Learning. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended mencapai ketuntasan klasikal, mengetahui rata-rata 

kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional, mengetahui proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari 

model pembelajaran konvensional, dan mendeskripsikan kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII ditinjau dari self regulated learning pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended. 

Jenis penelitian ini adalah mixed methods. Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020. Subjek dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu 6 

siswa dari kelas VIII A, yang masing-masing dipilih 2 siswa dengan kategori 

regulation of cognition, 2 siswa dengan kategori regulation of motivation, dan 2 

siswa dengan kategori regulation of behavior. Analisis data yang dilakukan adalah 

analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kemampuan koneksi matematis 

siswa kelas VIII pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan 

open ended mencapai ketuntasan klasikal; (2) Rata-rata kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended lebih baik daripada model pembelajaran konvensional; (3) 

Proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari model pembelajaran 

konvensional; (4) Dua subjek dengan kategori regulation of cognition mampu 

memenuhi indikator koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, indikator 

koneksi antartopik dalam matematika, indikator koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain, dan indikator koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. Dua subjek dengan kategori regulation of motivation mampu 

memenuhi indikator koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, indikator 

koneksi antartopik dalam matematika, dan indikator koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain. Satu subjek dengan kategori regulation of 

behavior mampu memenuhi indikator koneksi antara matematika dan kehidupan 

sehari-hari. Kedua subjek dengan kategori regulation of behavior mampu 

memenuhi indikator koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika dan 

indikator koneksi antartopik dalam matematika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu pengetahuan yang dipelajari pada setiap 

jenjang pendidikan dan dituntut dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa (Muhsinin, 2013, h. 46). Matematika merupakan pengetahuan universal yang 

mendasari perkembangan teknologi, berperan untuk mengembangkan disiplin 

ilmu lain, dan mengembangkan daya pikir manusia. Menurut Prihandoko, 

sebagaimana dikutip oleh Widiyastuti (2016, h. 2),  Matematika merupakan ilmu 

dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Selain itu, 

matematika memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga 

hampir seluruh aspek kehidupan memiliki kaitan dengan matematika. Oleh karena 

itu penguasaan terhadap matematika mutlak diperlukan dan dipahami dengan betul 

dan benar sejak dini. Hal ini karena konsep-konsep dalam matematika  merupakan 

suatu rangkaian sebab akibat. 

Menurut Suherman (2003) sebagaimana dikutip oleh Maulana (2013, h. 2), 

dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lain terdapat hubungan yang 

erat, bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan, 

keterkaitan antar topik dalam matematika, matematika dengan ilmu lain, dan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari disebut koneksi matematis. Tanpa 

koneksi siswa harus belajar dan mengingat suatu materi atau keterampilan secara 

terpisah-pisah sehingga akan menyulitkan siswa dan dipandang bahwa materi 

matematika tidak saling terkait, ketika ide-ide matematika dikoneksikan pada 

pengalaman sehari-hari siswa, siswa akan sadar terhadap manfaat matematika bagi 

kehidupannya. Dengan demikian, siswa tidak hanya bertumpu pada salah satu 

konsep atau materi matematika yang sedang dipelajari, tetapi secara tidak langsung 

siswa memperoleh berbagai konsep atau area pengetahuan yang berbeda, baik di 

dalam matematika maupun di luar matematika. Jadi penting bagi siswa untuk dapat 
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mengoneksikan antara ide-ide pengetahuan tersebut sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa (Johnrival, 2015, h. 3). 

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) sebagaimana 

dikutip oleh Ningrum (2016, h. 2) menyebutkan bahwa terdapat lima kemampuan 

dasar matematika yang menjadi standar proses dalam pembelajaran matematika 

yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran 

(reasoning and proof), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan 

koneksi (connection), dan kemampuan representasi (representation). Dari kelima 

standar tersebut, kemampuan koneksi matematis memiliki peran yang penting 

dalam proses penyelesaian masalah matematika. Menurut Dewi & Masrukan (2018, 

h. 205), kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan 

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri (dalam 

matematika) maupun mengaitkan konsep matematika dengan bidang lainnya (luar 

matematika), yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan 

disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pada tujuan pembelajaran matematika Permendikbud No. 58 

Tahun 2014, kemampuan koneksi matematis menjadi salah satu tujuan yang harus 

dicapai pada saat pembelajaran matematika di kelas. Kemampuan koneksi juga 

merupakan salah satu hardskill matematika yang tercantum dalam kurikulum 2013 

dengan indikator: (1) Mencari hubungan antar konsep, prosedur, dan topik 

matematika, (2) Mencari hubungan antara topik matematika dengan topik bidang 

studi lain atau masalah sehari-hari, dan (3) Menentukan representasi ekuivalen 

suatu konsep matematika. Dengan kemampuan koneksi matematis ini akan 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika karena siswa 

akan terampil berpikir bahwa matematika sebagai suatu keseluruhan dan tidak 

berdiri sendiri-sendiri. Siswa tidak hanya terfokus pada satu rumus atau konsep saja 

tetapi siswa akan mengembangkan segala konsep yang berkaitan dengan soal yang 

ia kerjakan (Prasetyo, 2017, h. 3). 

Menurut studi yang telah dilakukan oleh Nurfitria (2013, h. 16) diketahui 

bahwa kemampuan koneksi matematis siswa SMP tergolong rendah. Penelitian 

oleh Saminanto dan Kartono (2015: 262) juga menunjukkan bahwa rata-rata  
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kemampuan koneksi matematis siswa sekolah menengah masih rendah, yakni 

hanya berada pada nilai 34%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 

(2018, h. 59) juga menyimpulkan bahwasannya kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP pada materi SPLDV masih rendah terutama dalam mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 68 siswa di SMP 

Negeri 11 Semarang tentang materi Persamaan Linear Satu Variabel menunjukkan 

bahwa skor rerata kemampuan koneksi matematis siswa 38,25 dengan simpangan 

baku 7,19 dari skor ideal 70. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa di SMP Negeri 11 Semarang masih rendah. Berikut ini adalah soal 

dan salah satu hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan bahwa koneksi dengan 

kehidupan sehari-hari masih rendah. 
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Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa siswa belum mampu 

mengoneksikan konsep persamaan linear satu variabel dengan kehidupan sehari-

hari. Hal tersebut terlihat dari jawaban siswa yang tidak membuat model 

matematika untuk menentukan berat satu lempengan besi. Berikut ini adalah soal 

dan salah satu hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan bahwa koneksi antar topik 

dalam matematika siswa masih rendah. 
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Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan Siswa Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa siswa belum mampu dalam 

mengoneksikan konsep pada bangun ruang balok dengan konsep persamaan linear 

satu variabel. Hal tersebut terlihat dari hasil pekerjaan siswa saat membuat model 

matematika untuk menentukan nilai 𝑥 yang nantinya digunakan untuk mengetahui 

panjang rusuk balok. Berikut ini adalah soal dan salah satu hasil pekerjaan siswa 

yang menunjukkan bahwa koneksi intertopik dalam matematika masih rendah. 

 

 
Gambar 1.3 Hasil Pekerjaan Siswa Nomor 3 
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Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa siswa belum mampu 

mengoneksikan antar konsep dalam persamaan linear satu variabel. Hal tersebut 

terlihat dari hasil pekerjaan siswa saat menentukan nilai 𝑥. Berikut ini adalah soal 

dan salah satu hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan bahwa koneksi dengan 

bidang lain masih rendah. 

 

 
Gambar 1.4 Hasil Pekerjaan Siswa Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa siswa belum mampu dalam 

mengoneksikan konsep persamaan linear satu variabel dengan bidang fisika. Hal 

tersebut terlihat dari hasil pekerjaan siswa saat menentukan rentang skala celcius 

yaitu siswa tidak menggunakan skala tertinggi dan skala terendah dari skala celcius 

sehingga model persamaan linear satu variabel yang dibuat siswa tidak benar dan 

suhu benda dalam skala fahrenheit yang diperoleh juga tidak benar.  

Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dapat berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Menurut Wahyudin (2000, h. 223) sebagaimana dikutip oleh 
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Rahman (2012, h. 20), penyebab rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran 

matematika diantaranya karena proses pembelajaran yang belum optimal. Pada 

proses pembelajaran, umumnya guru hanya sibuk sendiri menjelaskan apa yang 

telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan siswa hanya sebagai penerima 

informasi. Akibatnya, siswa hanya mengerjakan apa yang dicontohkan oleh guru, 

tanpa tahu makna dan pengertian dari apa yang ia kerjakan.  

Sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa maka guru harus 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat antusias 

dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Dibutuhkan model pembelajaran yang 

dapat melatih siswa untuk lebih inisiatif dalam belajar dan mengkoneksikan 

masalah-masalah matematika yang sedang dihadapi dengan konsep-konsep 

matematika yang telah di dapat sebelumnya. Salah satu model yang menciptakan 

suasana belajar aktif yakni model pembelajaran matematika Knisley. Model 

pembelajaran matematika Knisley merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Dr. Jeff Knisley. Model pembelajaran yang diadopsi dari gaya 

belajar Kolb dimana proses belajar didasarkan pada pengalaman. Menurut Knisley 

(2002) sebagaimana diikuti oleh Septiyana & Indriani (2018, h. 158) , model 

pembelajaran matematika Knisley terdiri dari empat tahap yaitu: (1) alegorasi; (2) 

integrasi; (3) analisis; (4) sintesis. Trisnawati (2015, h. 20) menjelaskan bahwa 

keunggulan dari model pembelajaran matematika Knisley dalam mengembangkan 

kemampuan koneksi matematis siswa antara lain: (1) mendukung siswa lebih aktif; 

(2) siswa lebih bisa mengeksplor pendapatnya, sehingga tercipta suasana belajar 

yang kondusif dan bermakna; (3) siswa dapat merumuskan konsep baru; (4) siswa 

dapat membandingkan konsep baru dengan konsep lama; (5) menyelesaikan 

masalah dengan suatu logika dengan konsep yang telah dibentuk. Oktaviana (2016) 

dalam thesisnya menjelaskan bahwa model pembelajaran matematika Knisley 

berpengaruh baik terhadap peningkatan pemahaman matematika siswa. 

Pemahaman matematika dalam penelitian tersebut mencakup kemampuan koneksi 

matematis dan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Model pembelajaran 

matematika Knisley juga dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa (Trisnawati, 2015).  
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Selain model pembelajaran, pendekatan juga merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan dalam keberhasilan pembelajaran matematika. Suherman 

sebagaimana dikutip oleh Hardi (2017, h. 5) menyatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa, sehingga diperlukan adanya pendekatan 

baru yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas. 

Pembelajaran matematika hendaknya dapat mengupayakan agar siswa dapat 

memahami konsep atau ide yang terdapat pada materi matematika. Untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam menemukan dan mengembangkan 

idenya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan maupun dalam mengoneksikan 

setiap permasalahan yang ada diperlukan suatu pendekatan pembelajaran. Salah 

satu pendekatan pembelajaran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan open ended. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended adalah 

pembelajaran yang memberikan masalah terbuka kepada siswa. Pembelajaran ini 

tidak semata-mata hanya untuk menemukan jawaban yang benar saja tetapi lebih 

menekankan bagaimana siswa untuk menemukan suatu jawaban. Pembelajaran 

dengan pendekatan open ended akan mendorong respon yang luas dari siswa dalam 

memecahkan suatu masalah matematika. Hal serupa juga disampaikan oleh Ranum 

(2013, h. 27) yang mengungkapkan bahwa keberagaman cara penyelesaian dan 

jawaban dalam pembelajaran matematika akan mendorong respon siswa yang luas 

terhadap masalah matematis. Pendekatan open ended akan memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk membuat dugaannya sendiri berdasarkan kemampuan yang 

telah dikuasainya. Seberapa banyak konsep yang telah dikuasainya menentukan 

seberapa banyak strategi penyelesaiannya. Melalui pendekatakan open ended ini, 

siswa tidak hanya mengandalkan ingatan yang baik saja tetapi siswa juga dapat 

mengaitkan atau mengoneksikannya dengan topik lain dalam matematika itu 

sendiri, dengan mata pelajaran lain, dan dengan kehidupan nyata yang pernah 

dialaminya atau yang pernah dipikirkannya (Gordah, 2012, h. 278). 

Selain aspek kognitif, aspek afektif siswa juga perlu diperhatikan. 

Kurikulum 2013 menekankan kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam 
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pembelajaran matematika diantaranya mencakup ranah sikap, keterampilan 

kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan (Septiyana & Indriani, 2018, 

h. 156). Happy (2014) menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif jika guru tidak 

hanya dapat mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif. Salah 

satu aspek afektif tersebut adalah pengaturan diri dalam belajar atau self regulated 

learning. Self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) dapat diartikan 

sebagai pengaturan diri siswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai 

tujuan belajarnya. Graham dan Harris sebagaimana dikutip oleh Latipah (2010, h. 

111) mengatakan bahwa strategi regulasi diri dalam belajar merupakan sebuah 

strategi pendekatan belajar secara kognitif. Rohaeti, et al (2014, p. 55) mengatakan 

bahwa ada beberapa variabel dalam proses pembelajaran yang mampu 

mempengaruhi kemampuan matematika siswa salah satunya yaitu self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar). Menurut Zimmerman (1989, p. 329) 

sebagaimana dikutip oleh Putri (2017, h. 132) siswa dapat dikatakan sebagai self–

regulated learner jika siswa tersebut secara metakognitif, motivasi, dan perilaku 

ikut serta dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Proses metakognitif adalah 

proses dimana siswa mampu mengarahkan dirinya saat belajar, mampu 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan diri sendiri dan melakukan 

evaluasi diri pada berbagai tingkatan selama proses perolehan informasi. 

Self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) penting untuk 

diteliti, mengingat siswa harus mengatur diri supaya prestasi belajarnya sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu komponen dari self regulated learning 

(pengaturan diri dalam belajar), yaitu meregulasi usaha (Wolters et al., 2003, p. 24) 

yang mempunyai hubungan dengan prestasi dan mengacu pada niat siswa untuk 

mendapatkan sumber, energi, dan waktu untuk dapat menyelesaikan tugas belajar 

yang banyak dan sulit. Menurut Marchis (2011, p. 9), seorang yang memiliki self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) akan menganalisis tugas 

(memahami masalah; mengidentifikasi data yang diketahui, data yang tidak 

diketahui dan hubungan antara data tersebut), menyelesaikan masalah, dan 

mengevaluasi hasilnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan koneksi matematis perlu 
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diketahui cara belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dan meningkatkan kemampuan siswa yang memiliki keterkaitan dengan self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tri Susilo 

Handayani, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII SMP Negeri 11 Semarang, 

didapat informasi bahwa terdapat siswa dengan nilai sangat tinggi dan juga ada 

siswa yang nilainya sangat rendah. Masih banyak siswa yang kesulitan untuk 

mengerjakan soal, apalagi jika soal tersebut berhubungan dengan bidang lain 

maupun dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu dikarenakan di SMP Negeri 11 

Semarang menerapkan 5 hari sekolah maka beban belajar siswa menjadi bertambah, 

sehingga membuat sebagian siswa merasa kesulitan membagi waktu belajar. 

Adapun hasil wawancara, siswa menyatakan bahwa ketika guru memberikan tugas 

pekerjaan rumah dengan jujur siswa menyatakan sangat jarang sekali dapat 

mengerjakan tugas tersebut di rumah, karena jadwalnya sudah padat dengan 

pelajaran di sekolah ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan 

lain sehingga siswa kesulitan mendapatkan waktu luang untuk sekedar mengerjakan 

tugas sekolah, bahkan guru tersebut jarang memberikan pekerjaan rumah pada 

siswanya. Hal ini masih menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan SRL 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Studi pendahuluan dilakukan di SMP Negeri 11 Semarang dengan 

memberikan soal koneksi matematis yang berkaitan dengan materi persamaan 

linear satu variabel. Materi ini merupakan salah satu materi prasyarat dari materi 

sistem persamaan linear dua variabel. Materi sistem persamaan linear dua variabel 

sangat berhubungan dengan koneksi matematis. Dalam materi sistem persamaan 

linear dua variabel tidak hanya tentang koneksi inter topik maupun antar topik 

dalam matematika tetapi juga koneksi dengan bidang lain seperti fisika dan bahkan 

kehidupan sehari-hari seperti menentukan harga pembelian barang. 

Pada penelitian ini dilakukan studi pendahuluan untuk memperkuat dan 

memastikan bahwa koneksi matematis siswa masih menjadi masalah di SMP 

Negeri 11 Semarang. Dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa kemampuan 
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koneksi matematis siswa masih rendah yang artinya kemampuan koneksi matematis 

siswa di SMP Negeri 11 Semarang belum optimal. 

Mengingat kemampuan koneksi matematis menjadi salah satu tujuan yang 

harus dicapai pada saat pembelajaran matematika di kelas, dan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended juga dapat mengembangkan 

kemampuan koneksi matematis siswa tentu perlu dilakukan penelitian di SMP 

Negeri 11 Semarang supaya dapat mengetahui kemampuan koneksi matematisnya. 

Selain itu adanya alasan lain seperti bahwa self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa juga perlu dilakukan 

penelitian. Karena hal tersebut dan didukung informasi dari berbagai sumber, maka 

peneliti melakukan penelitian mengenai “Kemampuan Koneksi Matematis pada 

Model Pembelajaran Matematika Knisley dengan Pendekatan Open Ended Ditinjau 

dari Self Regulated Learning Siswa Kelas VIII”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah kemampuan koneksi matematis siswa dengan 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended. Kemampuan 

koneksi matematis ini ditinjau berdasarkan self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) siswa SMP Kelas VIII. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended dapat 

mencapai ketuntasan klasikal? 

2. Apakah rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional? 

3. Apakah proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari model 

pembelajaran konvensional? 
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4. Bagaimana deskripsi kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII 

ditinjau dari self regulated learning pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended mencapai 

ketuntasan klasikal. 

2. Mengetahui rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. 

3. Mengetahui proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari model 

pembelajaran konvensional. 

4. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII ditinjau 

dari self regulated learning pada model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan bahwa penerapan pembelajaran dengan 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended mampu 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis. Selain itu, diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan yakni sebagai referensi 

untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) melalui model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan oleh peneliti untuk 

menambah wawasan tentang kemampuan koneksi matematis siswa melalui model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended ditinjau dari self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) serta sebagai pengalaman untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya.    

1.5.2.2 Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan 

koneksi matematis siswa dan mengembangkan self regulated learning (pengaturan 

diri dalam belajar) siswa melalui model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended. 

1.5.2.3 Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, yakni guru 

dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan koneksi matematis siswa 

dan self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa. Dengan 

mengetahui informasi dan uraian hasil penelitian ini, diharapkan guru dapat 

menyempurnakan kualitas pembelajaran yang diberikan di dalam kelas untuk 

menumbuhkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

1.5.2.4 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui 

model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

1.6 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari timbulnya interpretasi yang berbeda dari pembaca 

tentang istilah dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. 

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.   

1.6.1 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar adalah suatu batas minimal siswa tuntas dalam suatu 

mata pelajaran. Dalam hal ini siswa tuntas jika mencapai nilai Kriteria Kentuntasan 

Minimal (KKM). 
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Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan, KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan 

satuan pendidikan. 

KKM dalam penelitian ini disesuaikan dengan obyek penelitian. KKM 

untuk mata pelajaran matematika di SMP Negeri 11 Semarang adalah 72, sehingga 

untuk mencapai ketuntasan belajar klasikal apabila sekurang-kurangnya 75% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas telah mencapai KKM. 

1.6.2 Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan 

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri (dalam 

matematika) maupun menghubungkan konsep matematika dengan bidang lainnya 

(luar matematika). Siswa menunjukkan kemampuan koneksi matematis ketika 

mereka dapat memenuhi indikator koneksi matematis. Penelitian ini menggunakan 

indikator koneksi matematis, yaitu: (1) koneksi antarkonsep dalam suatu materi 

matematika; (2) koneksi antartopik dalam matematika; (3) koneksi antara konsep 

dalam matematika dan bidang ilmu lain; dan (4) koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. 

1.6.3 Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Model pembelajaran matematika Knisley merupakan model pembelajaran 

matematika yang terdiri dari empat tahap yaitu: (1) alegorasi; (2) integrasi; (3) 

analisis; (4) sintesis. Tahap alegorasi dicerminkan dengan guru bertindak sebagai 

pencerita dan yang dilakukan siswa yaitu merumuskan konsep baru berdasarkan 

konsep yang telah diketahuinya. Pada tahap integrasi, guru bertindak sebagai 

pembimbing dan yang dilakukan siswa yaitu mencoba untuk mengukur, 

menggambar, menghitung, dan membandingkan untuk membedakan konsep baru 

dengan konsep lama yang telah diketahuinya dengan mengerjakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) secara berkelompok. Selanjutnya tahap analisis, guru mengonfirmasi 

konsep yang benar dan jika ada yang belum paham tentang konsep siswa 

dipersilahkan untuk bertanya, dan yang terakhir tahap sintesis yaitu siswa 
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menyelesaikan masalah pada Lembar Tugas Siswa (LTS) dengan konsep yang telah 

dibentuk. 

1.6.4 Pendekatan Open Ended 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended adalah 

pembelajaran yang memberikan masalah terbuka kepada siswa. Dalam penelitian 

ini, masalah terbuka meliputi terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal itu 

memiliki beragam cara penyelesaian, atau terbuka hasil akhirnya, yakni soal itu 

memiliki banyak jawab yang benar.  

1.6.5 Self Regulated Learning (Pengaturan Diri dalam Belajar) 

Self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) dapat diartikan 

sebagai pengaturan diri siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajarnya. Dalam penelitian ini, self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) dikategorikan menjadi tiga kriteria menurut Wolters, Pintrich, dan 

Karabenick (2003) yaitu siswa yang menggunakan Regulation of Cognition, 

Regulation of Motivation, dan Regulation of Behavior. 

1.6.6 Pembelajaran Konvensional 

Mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah maka model pembelajaran konvensional 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Discovery Learning. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna memberikan gambaran selayang pandang tentang isi keseluruhan 

skripsi ini, maka akan dikemukakan sistematika penulisan skripsi dalam penelitian 

ini. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi  

Bagian awal skripsi berisi judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian 

tulisan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

bagan, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

 Bagian ini merupakan bagian pokok dari skripsi yang terdiri dari lima bab, 

yakni sebagai berikut. 

Bab I  Pendahuluan 
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Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

Bab 2  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian.  

Bab 3  Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang jenis dan desain penelitian, waktu dan lokasi 

penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, teknik 

penentuan subjek penelitian, data dan sumber data penelitian, tahapan 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen data penelitian, analisis 

instrumen, analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.  

Bab 4  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang disajikan 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.  

Bab 5  Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian akhir dalam skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman (Dahar, 2011, h. 2). Menurut Saefuddin & Berdiati 

(2015, h. 8), belajar adalah proses adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga 

pada tahap akhirnya akan diperoleh keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan 

baru dari akumulasi pengalaman dan pembelajaran. Lahir et al. (2017, h. 2), belajar 

adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku yang ada 

pada seseorang di berbagai bidang yang terjadi akibat adanya suatu interaksi yang 

terjadi terus menerus dengan lingkungan yang ia tempati. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan serta peningkatan baik kualitas maupun 

kuantitas tingkah laku individu sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan yang 

ditempati sehingga menghasilkan pengetahuan, keterampilan ataupun suatu 

perilaku. 

Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan guru, siswa, dan 

lingkungan melalui transfer informasi untuk mencapai tujuan. Menurut Hermawan 

(2014, h. 89) pembelajaran merupakan proses dua arah, dimana proses mengajar 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik dan aktivitas belajar dilakukan oleh siswa. 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang dibangun dengan 

memperhatikan peran penting dari pemahaman siswa secara konseptual, pemberian 

materi dan prosedur aktivitas siswa di dalam kelas (NCTM, 2000, p. 20). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses kegiatan interaksi antara siswa dengan guru di dalam 

kelas yang saling mempengaruhi satu sama lain guna mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. 
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2.1.2 Kemampuan Koneksi Matemtis 

2.1.2.1 Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis menurut NCTM (2000) sebagaimana 

dikutip oleh Saminanto & Kartono (2015, p. 260), merupakan salah satu standar 

proses dalam memecahakan masalah matematika yang mengenali dan 

menggunakan hubungan diantara ide-ide dalam matematika, memahami bagaimana 

ide-ide dalam matematika saling berhubungan dan membangun satu sama lain 

sehingga menghasilkan keseluruhan yang koheren, dan menerapkan matematika 

dalam konteks di luar matematika. Untuk itu, agar siswa memiliki kemampuan 

pemecahan masalah secara lengkap, maka siswa perlu dilatih dalam menyelesaikan 

soal-soal pemecahan masalah yang memuat koneksi matematis (Pujiastuti, 2018, h. 

619).  

Menurut Apipah & Kartono (2017, h. 148) koneksi matematis adalah 

interelasi antara situasi, masalah, dan ide-ide matematis dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang satu dengan 

masalah lainnya. Sementara itu, kemampuan koneksi matematis adalah 

kemampuan untuk mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun 

kemampuan mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Putri dan Santosa (2015, h. 264), kemampuan koneksi matematis adalah 

kemampuan siswa untuk mengkaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan 

sehari-hari dengan materi pelajaran (keterkaitan konteks eksternal) dan 

mengkaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri (keterkaitan konteks 

internal).  

Menurut Suherman, sebagaimana dikutip oleh Lestari dan Yudhanegara 

(2017), kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan 

konsep atau aturan matematika yang satu dengan yang lainnya dengan bidang studi 

lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata. Dewi & Masrukan (2018, h. 205) 

menyatakan kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang meliputi 

koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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Menurut NCTM (2000), terdapat 3 tujuan koneksi matematis di sekolah, 

yaitu: (1) memperluas wawasan pengetahuan siswa, melalui koneksi matematis, 

siswa diberi suatu materi matematika yang bisa menjangkau ke berbagai aspek 

permasalahan baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang 

diperoleh siswa tidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari saja tetapi 

secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya 

dapat menunjang peningkatan kualitas hasil belajar secara menyeluruh; (2) 

memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan materi yang 

berdiri sendiri; dan (3) menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun 

di luar sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, Altay (2017, p. 158) menyebutkan 

bahwa apabila siswa dapat menghubungkan ide-ide matematika maka pemahaman 

siswa terhadap konsep matematika akan mendalam dan tahan lama serta 

matematika akan dapat dikuasai secara menyeluruh.  

2.1.2.2 Indikator Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis siswa dapat diukur menggunakan indikator 

koneksi matematis. Menurut Ainurrizqiyah et al (2015, h. 175), siswa dikatakan 

memiliki kemampuan koneksi matematis apabila memenuhi ketiga indikator 

koneksi yaitu: (1) koneksi antar topik matematika; (2) koneksi dengan bidang lain; 

dan (3) koneksi dengan kehidupan nyata. Menurut Sumarmo dalam Siregar dan 

Surya (2017), indikator koneksi matematis adalah: (1) mencari dan memahami 

hubungan berbagai representasi dari konsep dan prosedur, (2) menggunakan 

matematika dalam disiplin ilmu lain atau dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

memahami representasi yang senilai dari konsep atau prosedur yang sama, (4) 

mencari hubungan antara suatu prosedur dan prosedur yang lain dalam representasi 

yang ekuivalen, (5) mengkoneksikan konsep dalam matematika dan antara 

matematika dan bidang lain. NCTM (2000, p. 64) menyebutkan indikator 

kemampuan koneksi matematis antara lain: (1) koneksi antarkonsep dalam suatu 

materi matematika; (2) koneksi antartopik dalam matematika; (3) koneksi antara 

konsep dalam matematika dan bidang ilmu lain; dan (4) koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. 



20 
 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini menggunakan indikator 

kemampuan koneksi matematis menurut NCTM (2000, p. 64) yaitu: (1) Indikator 

1: koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika; (2) Indikator 2: koneksi 

antartopik dalam matematika; (3) Indikator 3: koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain; dan (4) Indikator 4: koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari.  

2.1.3 Model Pembelajaran Matematika Knisley  

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Model pembelajaran matematika Knisley merupakan model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Dr. Jeff Knisley. Model pembelajaran ini mengacu pada 

gaya belajar Kolb. Knisley (2002) menjelaskan bahwa pada model Kolb, model 

pembelajaran siswa ditentukan oleh dua faktor yaitu siswa memilih konkret ke 

abstrak dan siswa memilih percobaan aktif ke pengamatan reflektif. Menurut 

Hartman (1995) sebagaimana dikutip oleh Knisley (2002, p. 2) bahwa presferensi 

dari Kolb tersebut menghasilkan empat gaya belajar sebagai berikut. 

1. Concrete, reflective: Those who build on previous experience. 

2. Concrete, active: Those who learn by trial and error. 

3. Abstract, reflective: Those who learn from detailed explanations. 

4. Abstract, active: Those who learn by developing individual strategies. 

Dengan demikian, keempat gaya belajar tersebut merupakan kombinasi dari 

faktor tersebut, yaitu konkret-reflektif, konkret-aktif, abstrak reflektif, dan abstrak-

aktif. Siklus yang terjadi pada model pembelajaran matematika Knisley dapat 

dilihat pada Bagan 2.1 berikut. 

 
Bagan 2.1 Siklus Model Pembelajaran Matematika Knisley 
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Korespondensi antara gaya belajar Kolb dan aktivitas pembelajaran 

menurut interpretasi Jeff Knisley dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1  Gaya Belajar Kolb dalam Konteks Matematika 

Gaya Belajar Kolb Tahap Belajar Matematika 

Concret, Reflective Allegorizer 

Concret, Active Integrator 

Abstract, Reflective Analyzer 

Abstrak, Active Synthesizer 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa gaya belajar konkret-reflektif, 

berkorespondensi dengan aktivitas siswa sebagai alegorasier, gaya belajar konkret-

aktif berkorespondensi dengan aktivitas siswa sebagai integrator, gaya belajar 

abstrakt-reflektif berkorespondensi dengan aktivitas siswa sebagai analiser, dan 

gaya belajar abstrak-aktif berkorespondensi dengan aktivitas siswa sebagai sinteser. 

Gaya belajar menurut Kolb ini hanya untuk mengetahui hubungan setiap gaya 

belajar Kolb dengan tahapan pembelajaran menurut Jeff Knisley. Gaya belajar Kolb 

tidak digunakan sebagai pembelajaran siswa dalam penelitian ini. 

Menurut Septiyana (2018, h. 160) akibat dari korespondensi antara gaya 

belajar Kolb dan aktivitas siswa menurut Jeff Knisley adalah pada tiap-tiap tahapan 

pembelajaran guru memiliki peran yang berbeda-beda. Ketika siswa melakukan 

konkret-reflektif guru bertindak sebagai seorang storyteller (pencerita), ketika 

siswa melaksanakan konkret-aktif guru bertindak sebagai seorang pembimbing dan 

motivator, ketika siswa melaksanakan abstrak-reflektif guru berperan sebagai 

narasumber dengan menjustifikasi tentang konsep-konsep baru melalui penjelasan 

yang masuk akal agar mendapat suatu kesimpulan yang logis, dan ketika siswa 

melaksanakan abstrak-aktif guru bertindak sebagai pelatih.  

Selain itu, Trisnawati (2015, h. 20) menjelaskan bahwa keunggulan dari 

model pembelajaran matematika Knisley dalam mengembangkan kemampuan 

koneksi matematis siswa antara lain: (1) mendukung siswa lebih aktif; (2) siswa 

lebih bisa mengeksplor pendapatnya, sehingga tercipta suasana belajar yang 

kondusif dan bermakna; (3) siswa dapat merumuskan konsep baru; (4) siswa dapat 

membandingkan konsep baru dengan konsep lama; (5) menyelesaikan masalah 

dengan suatu logika dengan konsep yang telah dibentuk.  
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2.1.3.2 Tahap-Tahap Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Murtadlo (2019, h. 43) menjelaskan tahapan model pembelajaran 

matematika Knisley sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Tahap-Tahap Model Pembelajaran Matematika Knisley 

No Tahap 
Hal yang dialakukan 

guru 
Hal yang dilakukan siswa 

1. Alegori/Menerangkan Guru bertindak 

sebagai pencerita 

dimana guru 

menerangkan suatu 

gambaran masalah 

yang berhubungan 

dengan suatu konsep 

dan memberi 

kesempatan siswa 

untuk mengamati 

apa yang dijelaskan 

guru 

 

Siswa merumuskan konsep 

baru berdasarkan konsep 

yang telah diketahuinya 

dan belum dapat 

membedakan konsep baru 

dengan konsep yang telah 

dikuasainya.  

2. Integrasi/Pembaharuan Guru bertindak 

sebagai pembimbing 

dan motivator yang 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

konsep dalam 

menyelasaikan 

masalah 

 

Siswa mencoba untuk 

mengukur, menggambar, 

menghitung, dan 

membandingkan untuk 

membedakan konsep baru 

dengan konsep lama yang 

telah diketahuinya dalam 

menyelesaikan masalah. 

3. Analisis/Penyelidikan Guru bertindak 

sebagai narasumber 

dimana guru 

memberikan 

informasi yang 

dibutuhkan siswa 

dan mengarahkan 

siswa untuk 

menyelesaikan 

masalah dengan 

menggunakan peran 

khusu dari konsep 

baru yang sudah 

dikuasai siswa 

Siswa menghubungkan 

konsep baru dengan 

konsep yang sudah 

diketahui, namun masih 

kekurangan informasi yang 

dibutuhkan untuk 

menetapkan peran khusus 

dari konsep baru tersebut. 

Sehingga, Siswa perlu 

melakukan kegiatan pada 

tahap sintesis untuk 

mengetahui peran dari 

konsep baru tersebut dalam 

menyelesaikan masalah. 
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4. Sintesis Guru bertindak 

sebagai pelatih yang 

memberi 

kesempatan siswa 

untuk 

menyelesaikan 

masalah dan 

membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan. 

Siswa telah menguasai 

konsep baru dan dapat 

digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, 

membangun strategi dan 

dapat menjelaskannya. 

Pada tahap ini siswa 

menyelesaikan masalah 

dengan konsep yang telah 

dikuasai. 

 

Dari tahap-tahap tersebut, model pembelajaran matematika Knisley 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali konsep-konsep 

yang telah dipelajari maupun konsep-konsep yang baru dipelajari dengan 

kemampuan sendiri. Hal ini terlihat pada tahap Alegori bahwa siswa lebih aktif dan 

diberikan kesempatan untuk merumuskan konsep baru berdasarkan konsep yang 

sudah dipelajari. Kemudian, siswa diarahkan untuk mampu manganalisis dan 

menemukan peran atau kegunaan konsep yang sedang dipelajari. Hal ini terlihat 

pada model pembelajaran matematika Knisley tahap Analisis bahwa siswa 

melakukan algoritma metematika untuk menyelesaikan masalah sahari-hari dengan 

logika dan tahap demi tahap, sedangkan tahap Integrasi dan Sintesis, guru berperan 

sebagai pelatih dan pembimbing siswa. Pada tahap Sintesis siswa siswa diberi 

kesemptana untuk mampu membangun kemampuan koneksi matematis karena di 

tahap ini siswa menggunakan peran dari konsep yang sudah diketahui untuk 

menghubungkannya dalam menyelesaikan masalah. Siklus yang terjadi pada model 

pembelajaran matematika Knisley sangat menarik, karena disini kita melihat 

tingkat keaktifan antara guru dan siswa saling bergantian. Ada tahap dimana guru 

lebih aktif dari siswa, ada pula tahap dimana siswa lebih aktif dari guru.  

2.1.4 Teori Belajar yang Mendukung Model Pembelajaran Matematika Knisley 

2.1.4.1 Teori Piaget 

Piaget menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman 

mengenai dunia dan melalui empat tahap perkembangan. Piaget (Santrock, 2007) 

mengatakan bahwa ketika seorang anak mulai membangun pemahamannya tentang 

dunia, otak yang berkembangpun membentuk skema. Menurut Piaget, sebuah 

skema mencakup suatu kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan 
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tersebut (Upton, 2012, hlm 154). Piaget menyebutkan reaksi terhadap peristiwa 

kekacauan disebut disturbance. Salah satu reaksi yang terjadi adalah reaksi 

seseorang yang memasukkan pengalaman konflik itu ke dalam pemikirannya dan 

ingin menyesuaikan struktur pemikirannya dengan pengalaman tersebut (Suparno, 

2001, hlm. 109). Lebih jelasnya seseorang mengembangkan skema awal yang 

sudah dimilikinya sehingga membentuk skema baru yang telah dikembangkan agar 

cocok dengan situasi yang baru. Menurut Santrock (2007) dua proses yang 

mendasari perkembangan yaitu organisasi dan adaptasi. Untuk memahami dunia, 

kita mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Melalui hal tersebut, kita 

menyesuaikan (adaptasi) pemikiran kita dengan ide-ide baru. Dalam beradaptasi 

terdapat dua proses yaitu asimilasi dan akomodasi. Saat proses asimilasi dan 

akomodasi berlangsung terdapat tahap keseimbangan (ekuilibrium) dan 

ketidakseimbangan (disekulibrium) untuk menghasilkan perkembangan kognitif. 

Menurut Danoebroto (2015, h. 192), Piaget terkenal dengan teori 

perkembangan kognitifnya. Ia memaparkan bahwa terkait dengan perkembangan 

usia, maka kemampuan kognitif anak juga berkembang. Kemudian Piaget membagi 

perkembangan kognitif anak dalam empat tahap. Tahap perkembangan kognitif 

anak tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Perkembangan Kognitif Anak menurut Jean Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-Kemampuan Utama 

Sensorimotor Lahir sampai 2 tahun Terbentuknya konsep “kepermanenan 

objek” dan kemajuan gradual dari 

perilaku refleksif ke perilaku yang 

mengarah kepada tujuan. 

Praoperasional 2 sampai 7 tahun Perkembangan kemampuan 

menggunakan simbol-simbol untuk 

menyatakan objek-objek dunia. 

Pemikiran masih egosentris dan 

sentris. 

Operasi 7 sampai 11 tahun Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk 

penggunaan operasi-operasi yang 

dapat dibalik. Pemikiran tidak lagi 

sentris tetapi desentris, dan 
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pemecahan masalah tidak begitu 

dibatasi oleh keegosntrisan. 

Operasi Formal 11 tahun sampai  

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah-

masalah dapat dipecahkan melalui 

penggunaan eksperimentasi 

sistematis. 

 

Siswa kelas VIII SMP masuk dalam tahap operasi formal. Tahap operasi 

formal merupakan tahap akhir dari tahap perkembangan kognitif. Siswa pada tahap 

ini sudah memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak simbol atau 

gagasan dalam cara berpikir. Siswa sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen 

tanpa dikaitkan dengan benda-benda empirik dan menyelesaikan masalah dengan 

cara yang lebih baik dan kompleks. 

Pemahaman teori ini mendukung model pembelajaran matematika Knisley 

yang mana terdapat pengintegrasian antara informasi baru dengan informasi lama 

yang telah dimiliki siswa sehingga siswa menemukan sebuah konsep yang 

kemudian digunakan dalam menyelesaikan masalah untuk memperoleh 

pengetahuan. Dengan pengalaman dan latihan yang dialami, diharapkan mampu 

membantu upaya untuk mengeksplorasi kemampuan koneksi matematis siswa. 

2.1.4.2 Teori Ausubel 

Teori ini dikemukakan oleh David Ausubel sebagai pelopor aliran kognitif. 

Inti dari teori belajar Ausubel adalah belajar bermakna. Belajar bermakna menurut 

Ausubel dalam Dahar (2011: 95) adalah proses dikaitkannya informasi dengan 

konsep-konsep yang relevan pada struktur kognitif seseorang. Jadi, supaya terjadi 

suatu belajar yang bermakna, maka informasi atau konsep baru harus dikaitkan 

dengan konsep yang sudah ada sehingga pada awal pembelajaran siswa diingatkan 

kembali dengan konsep yang telah diperoleh sebelumnya yang berkaitan dengan 

informasi baru sehingga akan lebih dipahami siswa.  

Teori ini sejalan dengan tahap aktivitas model pembelajaran matematika 

Knisley yaitu pada tahap pertama dan kedua membantu siswa dalam mengaitkan 

konsep lama dengan konsep baru yang dipelajarai siswa sehingga mampu 

menemukan koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi 
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antartopik dalam matematika, koneksi antara matematika dan bidang ilmu lain, dan 

koneksi antara matematika dan kehidupan sehari-hari. 

2.1.4.3 Teori Vygotsky 

Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak 

bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas 

tersebut masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas tersebut dalam 

zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). Zona 

perkembangan proksimal adalah perkembangan kemampuan siswa yang sedikit di 

atas kemampuan yang telah dimilikinya (Danoebroto, 2015, h. 195). Dengan kata 

lain, zona perkembangan proksimal adalah selisih antara apa yang dilakukan sendiri 

oleh anak dengan apa yang dapat dicapai oleh anak tersebut apabila ia mendapat 

bantuan dari seseorang yang lebih kompeten. 

Bantuan yang diberikan dari seorang yang lebih kompeten tersebut lebih 

dikenal dengan istilah Scaffolding. Menurut Asikin (2014, h. 25), Scaffolding 

berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bentuk dari bantuan itu berupa 

petunjuk, peringatan, dorongan, penguraian langkah-langkah pemecahan, 

pemberian contoh, atau segala sesuatu yang dapat mengakibatkan siswa mandiri.  

Menurut Danoebroto (2015, h. 194) bahwa teori Vygotsky fokus pada 

hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya di mana mereka berperan dan 

saling berinteraksi dalam berbagi pengalaman atau pengetahuan. Beberapa 

implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika, antara lain: (1) anak 

belajar secara bertahap dari materi yang mudah ke materi yang sulit, (2) anak belajar 

dari materi matematika yang konkrit ke materi matematika yang abstrak, dan (3) 

anak belajar matematika melalui bimbingan dan bantuan orang lain yang lebih 

memahami. 

Dengan demikian keterkaitan teori Vygotsky dengan model pembelajaran 

pembelajaran Knisley adalah terdapat siklus penyampaian materi oleh guru 

terhadap siswa. Dalam model pembelajaran matematika Knisley pada tahap ketiga 
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guru lebih aktif dari siswa yang sifatnya adalah memberikan bantuan (scaffolding) 

serta menjadi fasilitator dan pada tahap keempat siswa lebih aktif, sebagai respon 

dari dorongan yang telah diberikan oleh guru kepada siswa. 

2.1.5 Pendekatan Open Ended 

Menurut Takahashi (2008, p. 2), “the open-ended approach is an 

instructional approach using an open-ended problem, which has multiple solutions 

or multiple approaches to a solutions”. Pendekatan open-ended adalah satu 

pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan suatu masalah terbuka (open-

ended), yang memiliki banyak solusi atau banyak pendekatan untuk suatu solusi. 

Shimada dan Becker dalam Gordah (2012) menjelaskan bahwa pendekatan open 

ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau 

menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Melalui kegiatan ini diharapkan pula 

siswa dapat menjawab permasalahan dengan banyak cara, sehingga mengundang 

potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang 

baru. Dalam pembelajaran melalui pendekatan open ended, siswa diberikan 

berbagai masalah dari suatu topik, kemudian diselesaikan dengan caranya sendiri 

melalui berbagai cara. 

Menurut Wardani (2017, h. 24-25), pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan open-ended dibagi ke dalam 3 tahapan pembelajaran, yaitu : 

1. Tahap awal 

Tahap awal merupakan tahap persiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

pendekatan atau model serta strategi yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran, mengaktifkan kemampuan dasar siswa, mengaitkan materi yang 

akan dipelajari dengan materi sebelumnya serta meningkatkan motivasi siswa. 

2. Tahap inti 

Kegiatan pada tahap ini dibagi menjadi 3 aktivitas pembelajaran yaitu : 

a. Kegiatan siswa pada aktivitas pengenalan antara lain membaca dan 

memahami masalah yang disajikan, menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru serta menyelesaikan masalah dengan mengonstruksi ide-ide dan 

pengaturan dasar yang dimiliki secara individu. 
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b. Kegiatan siswa pada aktivitas pemahaman antara lain menyelesaikan 

masalah di dalam kelompok dengan melakukan kolaborasi dan 

penggabungan ide-ide yang diperoleh dari setiap anggota kelompok 

menuju sebuah kesimpulan akhir yang akan dipresentasikan dan 

dipertanggungjawabkan di depan kelas. Pada saat diskusi kelas siswa 

mencatat hal-hal penting sebagai bahan sharing pendapat. 

c. Pada aktivitas pemantapan, kegiatan yang dilakukan adalah siswa 

memberikan tanggapan dan komentar serta kritikan terhadap jawaban atau 

kesimpulan dari penyelesaian masalah yang telah disampaikan. Selain itu 

guru memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing respon siswa 

yang belum muncul. 

3. Tahap akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah guru mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan kegiatan refleksi untuk mengecek pemahaman siswa yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Menurut Suherman (2003, h. 124) yang menjadi pokok pikiran 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended adalah pembelajaran yang 

membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa yang mampu 

mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai cara 

(flexibility) atau solusinya juga beragam (multi jawab, fluency). Pendekatan open-

ended tidak terlalu menekankan kepada siswa memperoleh jawaban tetapi lebih 

pada proses pencarian suatu jawaban. 

Pendekatan open-ended memiliki beberapa keunggulan antara lain 

(Suherman, 2003, h. 132-133), sebagai berikut. 

1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan keterampilan matematika secara komprehensif. 
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3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. 

4. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 

5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

Aspek keterbukaan dalam soal terbuka menurut Mahmudi (2008, h. 3) dapat 

diklasifikasikan dalam tiga tipe, yakni (1) terbuka proses penyelesaiannya, yakni 

soal itu memiliki beragam cara penyelesaian; (2) terbuka hasil akhirnya, yakni soal 

itu memiliki banyak jawab yang benar; dan (3) terbuka pengembangan lanjutannya, 

yakni ketika siswa telah menyelesaikan suatu soal, selanjutnya mereka dapat 

mengembangkan soal baru dengan mengubah syarat atau kondisi pada soal yang 

telah diselesaikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini aspek keterbukaan yang 

digunakan adalah terbuka proses penyelesiannya atau terbuka hasil akhirnya. 

2.1.6 Model Pembelajaran Matematika Knisley Pendekatan Open Ended 

Model pembelajaran matematika knisley pendekatan open-ended dimulai 

dengan tahap alegorasi yaitu siswa merumuskan konsep baru berdasarkan konsep 

yang telah diketahuinya. Pada tahap integrasi, siswa mengerjakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) secara berkelompok untuk membedakan konsep baru dengan konsep 

lama yang telah diketahuinya. Kemudian tahap analisis, siswa berdiskusi terkait 

jawaban LKS mereka dan guru mengonfirmasi konsep yang benar, dan yang 

terakhir tahap sintesis siswa menyelesaikan masalah open ended pada Lembar 

Tugas Siswa (LTS) dengan konsep yang telah dibentuk. 

2.1.7 Self Regulated Learning (Pengaturan Diri dalam Belajar) 

Menurut Zimmerman (1989, p. 329) siswa dapat dikatakan sebagai self–

regulated learner jika siswa tersebut secara metakognitif, motivasi, dan perilaku 

ikut serta dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Self regulated learning 

(pengaturan diri dalam belajar) adalah pengaturan diri siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajarnya. Glynn, Aultman, dan Owens 

sebagaimana dikutip oleh Latipah (2010, h. 112) mengatakan self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) merupakan kombinasi keterampilan 
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belajar akademik dan pengendalian diri yang membuat pembelajaran terasa lebih 

mudah, sehingga para siswa lebih termotivasi. Bandura sebagaimana dikutip oleh 

Rohaeti, et al (2014, h. 56) mendefinisikan self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) sebagai kemampuan untuk mengamati perilaku seseorang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) merupakan proses dimana individu yang belajar secara aktif sebagai 

pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, 

mengontrol dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan 

dalam belajar, dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, motivasional 

maupun behavioral (Alifatuzzahro, 2017). 

2.1.7.1 Kategori Self Regulated Learning (Pengaturan Diri dalam Belajar) 

Wolters, Pintrich dan Karabenick (2003, p. 8-24) membagi kategori self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) berdasarkan komponen-

komponen self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar): 

1. Regulation of Academic Cognition, yang terdiri dari empat strategi, antara lain. 

a. Rehearsal, di mana siswa mengingat materi dengan cara mengulang secara 

terus menerus seperti menghafal kata-kata kunci untuk mengingatkan akan 

konsep-konsep penting dan membuat daftar istilah penting. 

b. Elaboration, strategi ini menggambarkan pendekatan yang lebih dalam 

untuk belajar, dengan cara membuat rangkuman materi, menghubungkan 

ide-ide dalam suatu materi dengan materi lain bila memungkinkan, 

menghubungkan materi dengan apa yang sudah diketahui, dan lain-lain.  

c. Organization, strategi ini melibatkan beberapa proses yang lebih dalam 

melalui penggunaan berbagai taktik seperti membuat catatan, 

menggambar diagram, atau mengembangkan peta konsep untuk 

mengorganisasi materi.  

d. Metakognitive self regulation, termasuk berbagai macam perencanaan, 

pemantauan, dan strategi pengaturan pembelajaran seperti menetapkan 

tujuan membaca, memantau pemahaman sebagai salah satu bacaaan, dan 

membuat perubahan atau penyesuaian dalam belajar sebagai salah satu 

kemajuan melalui sebuah tugas. 
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2. Regulation of Academic Motivation, yang terdiri dari tujuh strategi antara lain. 

a. Self-consequating, pada strategi ini siswa menentukan dan menyediakan 

konsekuensi ekstrinsik untuk keterlibatan mereka pada kegiatan belajar. 

Siswa menggunakan reward dan punishment secara verbal sebagai wujud 

konsekuensi.  

b. Enviromental structuring menggambarkan upaya siswa untuk memusatkan 

perhatian, untuk mengurangi gangguan pada lingkungan mereka atau lebih 

umum, untuk menata lingkungan mereka untuk membuat penyelesaian 

tugas lebih mudah atau memungkinkan terjadi tanpa gangguan. 

c. Mastery Self-Talk adalah berpikir tentang penguasaan terkait tujuan seperti 

pemenuhan keingintahuan, menjadi lebih kompeten atau lebih mengetahui 

suatu topik, atau meningkatkan rasa kemandirian mereka. 

d. Performance or Extrinsic Self-Talk adalah siswa dihadapkan pada 

keinginan untuk berhenti belajar, siswa mungkin berpikir untuk 

mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan berusaha sebaik mungkin di 

kelas sebagai cara untuk meyakinkan diri agar terus belajar. 

e. Relative Ability Self-Talk, siswa mungkin berpikir tentang tujuan 

pendekatan yang lebih spesifik seperti berusaha lebih baik dari yang lain 

atau menunjukkan kemampuan sesungguhnya dengan tujuan untuk tetap 

bekerja keras.  

f. Situational Interest Enhancement menggambarkan kegiatan di mana siswa 

bekerja untuk meningkatkan motivasi intrinsik demi sebuah tugas melalui 

ketertarikan situasi atau pribadi.  

g. Relevance Enhancement menggambarkan usaha siswa untuk meningkatkan 

kebermaknaan sebuah tugas dengan menghubungkan kekehidupan atau 

minat pribadi mereka sendiri.  

3. Regulation of Academic Behavior, yang terdiri dari tiga strategi antara lain. 

a. Effort Regulation usaha siswa untuk menyelesaikan tugas.  

b. Regulating time / Study Environment, siswa mencoba untuk mengatur 

waktu dan belajarnya dengan cara menata jadwal dan membuat rencana 

kapan harus belajar. 
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c. Help Seeking, siswa mencoba mencari bantuan baik itu teman sebaya, 

keluarga, teman sekelas, atau guru. 

2.1.8 Tinjauan Materi 

Materi yang digunakan peneliti untuk menganalisis kemampuan koneksi 

matematis adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Materi sistem 

persamaan linear dua variabel dipilih karena materi ini sangat berhubungan dengan 

koneksi matematis yaitu pada materi sistem persamaan linear dua variabel tidak 

hanya tentang hubungan intertopik maupun antar topik dalam matematika tetapi 

juga hubungan dengan bidang lain seperti fisika dan kehidupan sehari-hari seperti 

menentukan harga pembelian suatu barang. Selain itu, pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel dapat dibuat soal-soal open ended dan cocok 

diterapkan menggunakan model pembelajaran matematika Knisley sehingga materi 

ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menganalisis 

kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended. 

Sesuai dengan kompetensi inti yang harus dimiliki siswa berdasarkan 

Permendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah, 

dalam pembelajaran terdapat empat kompetensi yang akan dinilai. Pada KI 1 

(kompetensi sikap spiritual) dan KI 2 (kompetensi sikap sosial) dicapai dalam 

pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 

dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 

siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran dan dapat digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. 

Tabel 2.4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 
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prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

Materi sistem persamaan linear dua variabel merupakan materi matematika 

kelas VIII SMP pada semester ganjil. Materi sistem persamaan linear dua variabel 

pada kelas VIII tersebut meliputi konsep persamaan linear dua variabel, konsep 

sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan grafik, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

substitusi, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi, 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan gabungan (substitusi 

dan eliminasi), dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel khusus. 

Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai konsep persamaan linear 

dua variabel, konsep sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan grafik, menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan substitusi, menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan eliminasi, dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan gabungan (eliminasi dan substitusi). 

2.1.9 Keterkaitan Model pembelajaran Matematika Knisley, Pendekatan Open 

Ended, Kemampuan Koneksi Matematis, dan Self Regulated Learning 

(Pengaturan Diri dalam Belajar) 

Model Pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open ended 

menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. Hal tersebut dikarenakan langkah atau 

tahapan pada model pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open 

ended membangun koneksi matematis, hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

Pada tahap alegorasi, membantu siswa merumuskan konsep baru 

berdasarkan konsep yang telah diketahuinya melalui guru yang menerangkan 
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terkait sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian pada tahap integrasi, siswa 

mengerjakan LKS secara berkelompok untuk membedakan konsep baru dengan 

konsep lama yang telah diketahuinya. Selanjutnya pada tahap analisis, siswa 

berdiskusi terkait jawaban LKS mereka yang mungkin berbeda-beda dengan 

dibimbing guru dan guru mengonfirmasi konsep yang benar, dan yang terakhir 

tahap sintesis siswa menyelesaikan masalah pada LTS yang berisi soal-soal open 

ended yang terkait dengan indikator koneksi matematis dengan konsep yang telah 

dibentuk. Dengan soal-soal yang dibuat sesuai dengan indikator koneksi matematis 

tersebut maka kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilatih. 

Namun untuk meningkatkan koneksi matematis tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor pemilihan model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran saja. 

Banyak faktor lain yang diduga mempengaruhi, salah satunya adalah self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar). Self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) dibagi menjadi tiga yaitu siswa yang mengatur kognisinya, siswa 

yang mengatur motivasinya, dan siswa yang mengatur perilakunya. Self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) mempengaruhi setiap individu dalam 

berpikir, menentukan tujuan, dan menentukan strategi berdasarkan informasi dalam 

menyelesaikan masalah, dalam hal ini masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dan diduga dengan model 

pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open ended, kemampuan 

koneksi matematis yang ditinjau dari self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) siswa dapat meningkat. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian oleh Saminanto & Kartono (2015) menyimpulkan bahwa rata-

rata kemampuan koneksi antar konsep pada materi persamanaa linear satu 

variabel tinggi yaitu 94%, rata-rata kemampuan koneksi antar konsep dalam 

matematika adalah 55%, rata-rata kemampuan koneksi konsep matematika 

dengan bidang ilmu lain rendah yaitu 40%, dan rata-rata kemampuan 

koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari sangat rendah yaitu 2%. 
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2. Penelitian oleh Setiawan, F. T. et al (2017) menyimpulkan bahwa rata-rata 

kemampuan koneksi matematis dengan menemukan hubungan dari 

berbagai konsep dan prosedur matematika (intertopik matematika) tinggi 

yaitu 98,0%. Kemampuan memahami hubungan antar topik matematika 

sedang yaitu 74,5%. Kemampuan menggunakan matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari rendah yaitu 

54,7%. Selain itu, kemampuan menggunakan koneksi antara matematika 

dengan bidang ilmu lainnya rendah yaitu 54,3%. Secara umum, kemampuan 

koneksi matematis siswa sedang yaitu 70,4%. 

3. Penelitian oleh Oktaviana (2016) menunjukkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Knisley lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  

4. Penelitian oleh Gordah (2012) menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui 

pendekatan open ended dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis dan pemecahan masalah matematis siswa lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran melalui pendekatan open ended 

dapat meningkatkan kemampuan koneksi dan pemecahan masalah 

matematis siswa dengan kualitas peningkatan tergolong sedang. 

5. Penelitian oleh Hadin (2018) menunjukan bahwa siswa dengan self 

regulated learning baik memiliki kesalahan lebih sedikit dalam 

menyelesaikan soal koneksi matematis dibandingkan dengan siswa dengan 

self regulated learning sedang dan rendah.  

2.3 Kerangka Berpikir 

.Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan dasar bagi siswa 

dimana siswa mencari dan memahami hubungan berbagai konsep dan prosedur, 

serta mengaplikasikan konsep matematika tersebut ke dalam bidang lain ataupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Apabila siswa mampu mengaitkannya maka 

pemahaman matematika siswa akan lebih mendalam dan bertahan lebih lama. 

Salah satu alternatif model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran 

matematika yang dapat diterapkan dan mampu mendukung kemampuan koneksi 

matematis siswa adalah model pembelajaran matematika Knisley dengan 



36 
 

 
 

pendekatan open ended. Model pembelajaran tersebut juga sudah sesuai dengan 

beberapa teori belajar baik menurut Piaget, Ausubel, dan Vygotsky. Selain itu 

tahapan-tahapan model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended juga berhubungan dengan koneksi matematis seperti pada tahap alegorasi, 

siswa merumuskan konsep baru berdasarkan konsep yang telah diketahuinya 

melalui guru yang menerangkan soal open ended sehingga siswa dapat 

merumuskan konsep tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian pada tahap 

integrasi, siswa mengerjakan LKS secara berkelompok untuk membedakan konsep 

baru dengan konsep lama yang telah diketahuinya. Selanjutnya pada tahap analisis, 

siswa berdiskusi terkait jawaban LKS mereka yang mungkin berbeda-beda dengan 

dibimbing guru dan guru mengonfirmasi konsep yang benar, dan yang terakhir 

tahap sintesis siswa menyelesaikan masalah pada LTS yang berisi soal-soal yang 

terkait dengan indikator koneksi matematis dengan konsep yang telah dibentuk. 

Dengan soal-soal yang dibuat sesuai dengan indikator koneksi matematis tersebut 

maka kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilatih.  

Kelebihan dari model pembelajaran matematika knisley antara lain: (1) 

mendukung siswa lebih aktif; (2) siswa lebih bisa mengeksplor pendapatnya, 

sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan bermakna; (3) siswa dapat 

merumuskan konsep baru; (4) siswa dapat membandingkan konsep baru dengan 

konsep lama; dan (5) menyelesaikan masalah dengan suatu logika dengan konsep 

yang telah dibentuk. Pada penelitian ini diduga bahwa pembelajaran menurut 

Knisley dengan segala kelebihan dan kekurangan model tersebut, dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan koneksi 

matematis siswa.  

Namun untuk meningkatkan koneksi matematis tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor pemilihan model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran saja. 

Banyak faktor lain yang diduga mempengaruhi, salah satunya adalah self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar). Self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) dibagi menjadi tiga yaitu siswa yang mengatur kognisinya, siswa 

yang mengatur motivasinya, dan siswa yang mengatur perilakunya. Self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) mempengaruhi setiap individu dalam 
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berpikir, menentukan tujuan, dan menentukan strategi berdasarkan informasi dalam 

menyelesaikan masalah, dalam hal ini masalah matematika. Karenanya diduga juga 

terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar). 

Berdasarkan uraian model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended maka model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended diduga dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan koneksi matematis. Karenanya dapat diambil hipotesis bahwa 

kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran matematika knisley 

dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan klasikal. 

Pada sekolah penelitian menggunakan kurikulum 2013 dengan model 

pembelajaran konvensional. Apabila model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended dibanding dengan pembelajaran konvensional, 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih 

membantu mencapai indikator kemampuan koneksi matematis. Peneliti menarik 

hipotesis kedua yaitu rata-rata kemampuan koneksi matematis dengan model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih baik dari 

rata-rata kemampuan koneksi matematis dengan pembelajaran konvensional, dan 

hipotesis ketiga proporsi siswa yang tuntas dengan model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari proporsi siswa yang tuntas 

dengan pembelajaran konvensional. Untuk memperjelas kerangka berpikir dalam 

penelitian ini, disajikan pada Bagan 2.2 berikut. 
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Kemampuan koneksi matematis  

Pembelajaran 

Matematika Knisley 

dengan Pendekatan Open 

Ended. 

Pembelajaran 

konvensional 

Terdeskripsi kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended ditinjau dari self 

regulated learning siswa. 

(1) koneksi antarkonsep dalam suatu 

materi matematika. 

(2) koneksi antartopik dalam 

matematika.  

(3) koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain. 

(4) koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. 

Self Regulated Learning 

(1) Kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

mencapai ketuntasan klasikal.  

(2) Rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional. 

(3) Proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih model 

pembelajaran konvensional. 

Regulation  

of 

 Cognition 

Regulation  

of  

Behavior 

Regulation  

of  

Motivation 

Didukung oleh teori 

belajar Piaget, Ausubel, 

dan Vygotsky. 

Bagan 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

hipotesis yang akan di uji dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan 

klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional. 

3. Proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari model pembelajaran 

konvensional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kombinasi/campuran (mixed methods). Penelitian tersebut merupakan suatu 

prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan antara 

penelitian kuantitatif dan kualitatif (Lestari & Yudhanegara, 2017, h. 153). 

Penelitian kuantitaif dilakukan untuk membandingkan kemampuan koneksi 

matematis siswa dalam model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended dan pembelajaran konvensional, sedangkan penelitian 

kualitatif dilakukan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis yang 

ditinjau dari self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa dalam 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential explanatory. 

Sequential explanatory adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif 

kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk membantu 

menjelaskan atau mengelaborasi tentang hasil kuantitatif secara berurutan (Lestari 

& Yudhanegara, 2017, h. 155). Pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode 

kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian 

kuantitaif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi triangulasi, 

yaitu peneliti mengumpulkan data kuantitaif dan kualitatif secara bersama-sama 

dalam satu tahap penelitian untuk selanjutnya peneliti menggabungkannya menjadi 

satu informasi dalam interpretasi hasil secara keseluruhan (Sugiyono, 2018, h. 373).  

Metode kuantitatif diguanakan untuk mengetahui bahwa model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended efektif terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII, sedangkan metode kualitatif 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis 

melalui model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 



41 
 

 
 

ditinjau dari self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa kelas 

VIII. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 di SMP Negeri 11 

Semarang yang beralamatkan di Jalan Karangrejo, Karangrejo, Kecamatan 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231. 

3.3 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018, h. 297). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 11 

Semarang tahun pelajaran 2019/2020. 

3.4 Sampel 

Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan memilih secara acak kelas 

(Dewi, 2017, h. 74). Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa siswa 

mendapatkan materi pokok yang sama dengan kurikulum yang sama, siswa yang 

menjadi objek penelitian berada pada tingkat yang sama, siswa mendapat waktu 

pembelajaran matematika yang sama, dan tidak adanya kelas unggulan. 

Pada penelitian ini diambil dua kelas VIII di SMP Negeri 11 Semarang 

untuk dijadikan sebagai kelompok kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelompok 

kelas eksperimen yaitu kelas VIII A diberi perlakuan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended dan kelompok kontrol yaitu 

kelas VIII E diberi perlakuan model pembelajaran konvensional. Selain itu peneliti 

juga memilih satu kelas untuk kelas uji coba yaitu kelas VIII G. 

3.5 Penentuan Subjek Penelitian 

Pemilihan subyek didasarkan pada skor angket self regulated learning 

(pengaturan diri dalam belajar) siswa dan hasil pekerjaan soal tes kemampuan 

koneksi matematis siswa. Self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) 

terbagi menjadi tiga yaitu siswa dengan Regulation of Cognition, Regulation of 

Motivation, dan Regulation of Behavior. Dari tiga kategori tersebut masing-masing 



42 
 

 
 

diambil dua orang siswa. Hasil pekerjaan soal tes kemampuan koneksi matematis 

subjek terpilih kemudian dijadikan dasar untuk melakukan wawancara.  

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1 Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang diambil yaitu model 

pembelajaran dan self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar). 

3.6.2 Variabel dependen atau Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diambil yaitu kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

3.7 Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap penelitian terdiri dari langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut. 

1. Menentukan populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

11 Semarang. 

2. Merancang kelompok kelas eksperimen, kelompok kelas kontrol dan uji 

coba dengan teknik acak kelas. 

3. Mengambil nilai tes studi pendahuluan sebagai data awal.  

4. Data awal nilai tes studi pendahuluan peneliti gunakan untuk menguji 

normalitas, homogenitas, dan kesamaan dua rata-rata. 

5. Menyusun instrumen penelitian (perangkat pembelajaran, soal uji coba tes 

kemampuan koneksi matematis, dan pedoman wawancara). 

6. Validasi instrumen dan perangkat penelitian. 

7. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended pada kelas eksperimen dan 

konvensional di kelas kontrol. 

8. Melakukan uji coba tes kemampuan koneksi matematis pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel di kelas uji coba. 

9. Menganalisis hasil tes uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Jika soal tidak memenuhi 
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kriteria maka soal tersebut tidak akan digunakan dalam penyusunan tes 

akhir kemampuan koneksi matematis. 

10. Menetapkan instrumen tes kemampuan koneksi matematis. 

11. Memberikan angket self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) 

kepada siswa di kelas eksperimen. 

12. Melaksanakan tes kemampuan koneksi matematis pada sampel penelitian 

(kelompok kelas eksperimen dan kontrol). 

13. Menentukan subjek penelitian, yaitu enam siswa pada kelas eksperimen di 

SMP N 11 Semarang. Enam siswa tersebut dipilih berdasarkan self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa yaitu dua siswa 

dengan regulation of cognition, dua siswa dengan regulation of motivation, 

dan dua siswa dengan regulation of behavior. 

14. Melaksanakan wawancara kepada subjek penelitian. 

15. Menganalisis dan mengolah hasil tes dan wawancara untuk menguji 

hipotesis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa. 

16. Menyusun hasil penelitian. 

17. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Berdasarkan tahap penelitian yang telah diuraikan, skema tahap penelitian 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 Tahap-tahap Penelitian 

 

 

Sampel penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tes pengkategorian  

self–regulated learning 

Dipilih 2 siswa 

Regulation of Cognition 

Dipilih 2 siswa 

Regulation of Motivation 

Dipilih 2 siswa 

Regulation of Behavior 

Model Pembelajaran 

Matematika Knisley 

dengan Pendekatan 

Open Ended 

Model 

konvensional 

Tes Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Hasil Tes Hasil Tes 

Wawancara terhadap 

subjek penelitian 

Analisis data kuantitatif 

Terdeskripsinya kemampuan 

koneksi matematis ditinjau 

dari self–regulated learning 

Laporan hasil penelitian 

Diketahui apakah model pembelajaran 

matematika knisley dengan pendekatan 

open ended efektif terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa  

Keterangan: 

  : Kuantitatif 

  : Kualitatif 

Populasi 

Tes Studi Pendahuluan 

Kelas Uji Coba 

Uji Instrumen 

Instrumen 

hasil analisis 

uji coba 
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3.8 Metode Pengumpulan Data 

3.8.1 Tes 

Tes pada penelitian ini berbentuk uraian. Tes akhir dilakukan setelah kelas 

eksperimen memperoleh perlakuan dengan model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended dan kelas kontrol memperoleh perlakuan 

pembelajaran konvensional. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan koneksi matematis siswa dengan model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan, untuk menganalisis 

kemampuan koneksi matematis siswa dengan dengan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih baik atau tidak dari 

pembelajaran konvensional, dan juga menganalisis proporsi siswa yang tuntas 

dengan model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih dari proporsi siswa yang tuntas dengan pembelajaran konvensional atau tidak. 

3.8.2 Angket  

Angket pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kategori self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar). Angket yang 

digunakan diadopsi dari Wolters, et al., (2003) dalam Alifatuzzahro (2017) yang 

sudah divalidasi oleh ahli yaitu mahasiswa pascasarjana jurusan psikologi. 

3.8.3 Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Melalui wawancara, peneliti akan memperoleh informasi secara 

langsung dan mendalam dari subjek penelitian tentang kemampuan koneksi 

matematisnya. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan 

bantuan audio recorder/video recorder sebagai alat perekam sehingga hasil 

wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat diorganisir dengan baik untuk 

analisis selanjutnya. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian secara satu 

per satu dengan tujuan agar peneliti mudah menyimpulkan kemampuan koneksi 

matematis setiap subjek penelitian dalam menyelesaikan butir soal pada tes yang 

diberikan. Langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.  
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b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.  

c. Mengawali atau membuka alur wawancara.  

d. Melangsungkan alur wawancara.  

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.  

f. Menuliskan hasil wawancara.  

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

3.8.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi 

kemampuan koneksi matematis yang ditinjau dari self regulated learning 

(pengaturan diri dalam belajar) siswa. Hal-hal yang menjadi pengamatan dalam 

penelitian antara lain self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa 

selama mengikuti pembelajaran matematika Knisley dan mencatat hal-hal yang 

terjadi selama proses pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended maupun pembelajaran konvensional. 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen pembelajaran, tes, angket, 

dan pedoman wawancara. 

3.9.1 Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

3.9.1.1  Penggalan Silabus 

Penggalan silabus dalam penelitian yaitu pada materi sistem persaamaan 

linear dua variabel. Penyusunan penggalan silabus mengacu pada kurikulum yang 

berlaku di SMP Negeri 11 Semarang yaitu kurikulum 2013. Penggalan silabus 

memuat identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok dan sub materi, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

3.9.1.2  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap pertemuan 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) serta penerapannya 
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dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan atau 

lebih. Pada penelitian ini, RPP disusun untuk 4 kali pertemuan.  

3.9.2 Instrumen Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Instrumen tes kemampuan koneksi matematis berupa tes tertulis berbentuk 

soal uraian. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan koneksi 

matematis. Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menentukan materi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu materi 

SPLDV. 

2. Menentukan alokasi waktu dalam penelitian untuk mengerjakan soal yaitu 

selama 60 menit. 

3. Menentukan bentuk tes. 

4. Membuat kisi-kisi soal. 

5. Membuat perangkat tes, seperti menulis butir soal, petunjuk pengerjaan 

serta kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

6. Menguji cobakan instrumen tes. 

7. Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda. 

8. Menentukan butir tes kemampuan koneksi matematis yang digunakan. 

3.9.3 Instrumen Pengkategorian Self Regulated Learning 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket pengkategorian self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) yang diadopsi dari Wolters, et al., (2003) 

dalam Alifatuzzahro (2017) dan sudah terstandarisasi. Angket self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Instrumen pengkategorian self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kategori siswa 

Regulation of Cognition, Regulation of Motivation, dan Regulation of Behavior. 

Angket ini berupa terdiri atas 35 pernyataan, dengan 11 pernyataan untuk kategori 

Regulation of Cognition, 15 pernyataan untuk kategori Regulation of Motivation, 

dan 9 pernyataan untuk kategori Regulation of Behavior. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). 
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Cara penilaian skala self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) 

menggunakan skala Likert sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Alternatif Jawaban 
Skor Pilihan Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

  Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

Penentuan kategorisasi self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) didasarkan pada kecenderungan rata-rata skor yang diperoleh dari masing-

masing komponen. 

Skor maksimal Regulation of Cognition = 55 

Skor maksimal Regulation of Motivation = 75 

Skor maksimal Regulation of Behavior = 45 

𝑋𝑅𝐶 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

𝑋𝑅𝑀 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

𝑋𝑅𝐵 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

Kriteria penggolongan self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa 

terdapat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria penggolongan self-regulated learning siswa 

Skor Self-Regulated Learning Tipe Self-Regulated Learning 

𝑹𝑪 > 𝑹𝑴 dan 𝑹𝑪 > 𝑹𝑩 Regulation of Cognition 

𝑹𝑴 > 𝑹𝑪 dan 𝑹𝑴 > 𝑹𝑩 Regulation of Motivation 

𝑹𝑩 > 𝑹𝑪 dan 𝑹𝑩 > 𝑹𝑴 Regulation of Behavior 

Keterangan: 

𝑅𝐶 : Skor Total Regulation of Cognition 

𝑅𝑀 : Skor Total Regulation of Motivation 

𝑅𝐵 : Skor Total Regulation of Behavior 
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3.9.4 Instrumen Pedoman Wawancara 

Instrumen pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara 

disusun berdasarkan pada tujuan untuk mengungkap kemampuan koneksi 

matematis siswa secara lebih mendalam dan memperlancar jalannya wawancara, 

agar pertanyaan dalam wawancara tidak keluar dari pembahasan koneksi matematis 

siswa. 

Penyusunan instrumen pedoman wawancara dilakukan dengan berpedoman 

pada setiap indikator koneksi matematis. Instrumen ini digunakan saat pelaksanaan 

wawancara terkait dengan jawaban yang telah diperoleh dari hasil tes kemampuan 

koneksi matematis oleh subjek penelitian. Wawancara dilaksanakan setelah siswa 

kelas eksperimen yang menyelesaikan tes akhir kemampuan koneksi matematis dan 

terdapat kesepakatan waktu antara peneliti dengan subjek penelitian, dan 

diusahakan dalam susunan hari yang berurutan. Wawancara dilakukan terhadap 

subjek penelitian sebanyak 6 siswa secara satu persatu, sehingga peneliti 

mendapatkan data untuk dianalisis.  

3.10 Analisis Instrumen 

3.10.1 Analisis Instrumen Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Sebagai sebuah instrumen, tes harus memenuhi kriteria valid dan reliabel 

demi ketercapaian tujuan dan fungsi tes tersebut. Disamping itu, untuk memperoleh 

kualitas soal yang baik diperlukan adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan serta 

daya pembeda soal. Penjelasan tentang kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut. 

3.10.1.1 Validitas  

Untuk mengetahui validitas setiap butir soal digunakan rumus korelasi 

product moment yang dikembangkan oleh Karl Person 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) 
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𝑁 : banyak subjek 

X : skor butir soal  

Y : total skor 

(Lestari & Yudhanegara, 2017, h. 193)  

 Setelah diperoleh harga 𝑟𝑥𝑦, selanjutnya dibandingkan dengan tabel r 

product moment dengan taraf signifikan 0,05. Apabila 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka butir soal 

tersebut dikatakan valid, selain itu butir soal dikatakan tidak valid. 

 Kriteria validitas butir soal menurut Guildford dalam Lestari & 

Yudhanegara (2017, h. 193) disajikan pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Validitas Butir Soal 

Indeks Kriteria 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

              𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat rendah 

 

Hasil validitas instrumen tes uji coba kemampuan koneksi matematis dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 64. 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba 

Butir Soal Skor Validitas Validitas Kriteria 

1 0,703 Valid Tinggi 

2 0,418 Valid Sedang 

3 0,837 Valid Tinggi 

4 0,766 Valid Tinggi 

5 0,817 Valid Tinggi 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355 

 

3.10.1.2 Reliabilitas  

Suatu tes dikatakan reliabel apabila memberikan hasil yang tetap. Menurut 

Lestari & Yudhanegara (2017, h. 206) reliabilitas soal dapat ditentukan dengan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 
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dengan 𝜎2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
  

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas yang akan dicari 

n : banyak butir soal tes 

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

𝜎𝑡
2 : varians skor total 

𝑋 : skor tiap butir soal 

𝑁 : banyak peserta tes 

Setelah diperoleh 𝑟11 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel r product 

moment. Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka soal tersebut reliabel. Interpretasi 𝑟11 menurut 

Guildford dalam Lestari & Yudhanegara (2017, h. 193) disajikan pada Tabel 3.5 

berikut. 

Tabel 3.5 Interpretasi Reliabilitas Soal 

Indeks Kriteria 

0,90 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Rendah 

              𝑟11 < 0,20 Sangat rendah 

  

Uji coba soal tes kemampuan koneksi matematis pada kelas VIII G SMP 

Negeri 11 Semarang telah diikuti oleh 31 siswa. Berdasarkan reliabilitas hasil uji 

coba tes kemampuan koneksi matematis diperoleh  𝑟11 = 0,771 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355. 

Artinya, instrumen tes kemampuan koneksi matematis reliabel atau dengan kata 

lain instrumen ini dapat dipercaya dengan tingkat konsistensi yang tinggi. 

Perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 65. 

3.10.1.3 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2017, h. 223) bahwa soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Taraf kesukaran soal 

merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 

tertentu yang ditanyakan dengan indeks. Indeks ini biasa dinyatakan dengan 
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proporsi yang besarnya antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin besar nilai indeks 

tingkat kesukaran maka soal tersebut semakin mudah. Untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal maka dapat digunakan rumus indeks kesukaran sebagai berikut. 

𝑇𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

TK   : tingkat 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 dalam menentukan tingkat kesukaran butir soal menurut Lestari & 

Yudhanegara (2017, h. 224) disajikan pada Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks Kriteria 

0,00 < 𝑇𝐾 ≤ 0,30 Soal Sukar 

0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 070 Soal Sedang 

0,70 < 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal Mudah 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran instrumen tes uji coba kemampuan 

koneksi matematis dapat dilihat pada Tabel 3.7. Perhitugan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 66. 

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Butir Soal 
Skor Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1 0,433 Sedang 

2 0,913 Mudah 

3 0,697 Sedang 

4 0,574 Sedang 

5 0,426 Sedang 

 

3.10.1.4 Daya Pembeda 

 Lesatri & Yudhanegara (2017, h. 217) mendefinisikan daya pembeda soal 

sebagai kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (item 
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discrimination), disingkat DP. Rumus untuk menentukan daya pembeda pada soal 

uraian adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
 

keterangan: 

DP   : daya pembeda 

�̅�𝐴   : rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐵   : rata-rata kelompok bawah 

Skor Maks : skor maksimum 

 Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan indeks daya pembeda 

disajikan pada Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Kriteria 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup, soal perlu diperbaiki 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk, soal harus dibuang 

              𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat buruk 

 

Hasil perhitungan daya pembeda butir soal tes uji coba kemampuan koneksi 

matematis dapat dilihat pada Tabel 3.9. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 67. 

Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Butir Soal 
Skor Daya 

Pembeda 
Kriteria Keterangan 

1 0,406 Baik Digunakan 

2 0,188 Buruk Dibuang 

3 0,600 Baik Digunakan 

4 0,475 Baik Digunakan 

5 0,613 Baik Digunakan 

  

3.11 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi dua analisis, yaitu analisis data 

kuantitatif dan analisis data kualitatif yang dijelaskan sebagai berikut. 
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3.11.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.11.1.1 Analisis Data Kemampuan Awal Matematis 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui bahwa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dalam keadaan sama sebelum dikenai perlakuan. Data awal yang 

digunakan adalah data nilai tes pendahuluan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis data awal dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji kesamaan rata-rata dengan bantuan program SPSS 20. 

3.11.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Uji normalitas data tahap awal dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh asumsi apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Menurut Sukestiyarno (2015), uji normalitas dilakukan dalam penelitian 

menggunakan SPSS dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Derajat kepercayaan yang 

digunakan yaitu 5%, apabila nilai   𝑠𝑖𝑔 >  α = 0,05 maka H0 diterima. Artinya 

bahwa data awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3.11.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Jika kelas-kelas tersebut 

memiliki varians yang sama maka kedua kelas tersebut dikatakan homogen. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji 𝐹 dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data awal kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data awal kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Keterangan: 

𝜎1
2:  varians kelas eksperimen  

𝜎2
2:  varians kelas kontrol 

Selanjutnya digunakan rumus uji 𝐹 sebagaimana menurut Sudjana (2005) yaitu : 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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Hasil perhitungan dibandingkan dengan 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 yang diperoleh dari daftar 

distribusi 𝐹 dengan peluang 
1

2
𝛼, sedangkan derajat kebebasan 𝑣1 dan 𝑣2 masing – 

masing sesuai dengan 𝑑𝑘 pembilang dan penyebut serta 𝛼 = 0,05. Kriteria  

pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝐹 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 (Sudjana, 2005, h. 250). 

3.11.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Pengujian kesamaan rata-rata 

dilakukan dengan uji 𝑡. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2(kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang sama) 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang tidak 

sama) 

Keterangan: 

𝜇1:  rata-rata kelas eksperimen  

𝜇2:  rata-rata kelas kontrol 

Menurut Sudjana (2005, h. 239), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.  

 𝑡 =
�̅�1−�̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  

Dengan 

 𝑠2 =
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Keterangan: 

�̅�1 : rata – rata nilai kelas eksperimen 

�̅�2 : rata – rata nilai kelas kontrol 

𝑛1 : banyak anggota sampel kelas eksperimen 

𝑛2 : banyak anggota sampel kelas kontrol 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠1
2 : varians kelas kontrol 

𝑠2   : varians gabungan 
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Kriteria yang digunakan adalah 𝐻0 diterima −𝑡
1−

1

2
𝛼

<  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dimana 

𝑡
1−

1

2
𝛼

 diperoleh dari tabel distribusi 𝑡 dengan peluang (1 −
1

2
𝛼)  untuk taraf 

signifikan (𝛼) = 5% dan 𝑑𝑘= (𝑛1 + 𝑛2 − 2). 

3.11.1.2 Analisis Data Kemampuan Koneksi Matematis 

Jika kondisi awal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol telah diketahui, 

kemudian setiap kelas diberikan perlakuan. Kelas eksperimen memperoleh 

perlakuan dengan model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan 

open ended pada materi sistem persamaan linear dua variabel, kelas kontrol 

memperoleh perlakuan model pembelajaran konvensional pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. Setelah diberikan perlakuan, selanjutnya kedua kelas 

diberikan tes akhir untuk mengukur kemampuan koneksi matematis. Data yang 

diperoleh dari tes akhir tersebut, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui apakah 

hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diujikan. Analisis data tahap akhir meliputi 

uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

3.11.1.2.1 Uji Normalitas 

 Langkah-langkah uji normalitas data tahap akhir sama dengan langkah-

langkah uji normalitas data tahap awal yaitu menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 20. 

3.11.1.2.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Jika kelas-kelas tersebut 

memiliki varians yang sama maka kedua kelas tersebut dikatakan homogen. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji 𝐹 dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data akhir kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data akhir kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Keterangan: 

𝜎1
2:  varians kelas eksperimen  

𝜎2
2:  varians kelas kontrol 
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Selanjutnya digunakan rumus uji 𝐹 sebagaimana menurut Sudjana (2005) yaitu : 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 yang diperoleh dari daftar 

distribusi 𝐹 dengan peluang 
1

2
𝛼, sedangkan derajat kebebasan 𝑣1 dan 𝑣2 masing – 

masing sesuai dengan 𝑑𝑘 pembilang dan penyebut serta 𝛼 = 0,05. Kriteria  

pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝐹 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 (Sudjana, 2005, h. 250). 

3.11.1.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

koneksi matematis siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended mencapai 

ketuntasan klasikal. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk pelajaran 

matematika di SMP Negeri 11 Semarang adalah 72. Kriteria ketuntasan klasikal 

yaitu siswa yang tuntas secara individu sekurang-kurangnya 75%. Uji ini 

menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kanan.  

Hipotesis yang diujikan sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≤  0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended belum tuntas belajar secara klasikal). 

𝐻1 : 𝜋 > 0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended tuntas belajar secara klasikal). 

  Pengujian ini merupakan uji proprsi 𝜋 satu pihak kanan. Menurut 

Hendikawati (2015, h. 120) bahwa rumus yang digunakan untuk uji proporsi 

sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

keterangan: 

𝑧  : nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
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𝑥  : banyak siswa yang tuntas secara individu dalam kelas eksperimen 

𝜋𝑜  : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,75 

n  : jumlah siswa di kelas eksperimen  

Kriteria pengujian yaitu dengan membandingkan nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (
1

2
− 𝛼) dan 𝛼 = 5%. Jika, 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 

ditolak. Artinya, presentasi banyak siswa pada kelas eksperimen yang tuntas belajar 

secara klasikal pada tes kemampuan koneksi matematis dalam model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended secara proporsi lebih dari 75%. 

3.11.1.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

koneksi matematis siswa dengan model pembelajaran matematika knisley dengan 

pendekatan open ended lebih dari kemampuan koneksi matematis siswa dengan 

pembelajaran konvensional. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan koneksi 

matematis pada model pembelajaran konvensional). 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis pada 

model pembelajaran konvensional). 

Pengujiannya menggunakan statistik t dengan rumus sebagai berikut.. 

𝑡 =
𝑥1−𝑥2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan: 

𝑡  : Nilai 𝑡 yang dihitung, selanjutnya disebut 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑥1  : rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas 

eksperimen  
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𝑥2 : rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada 

kelas kontrol 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 : varians kelas kontrol 

𝑛1 : jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑛2 : jumlah siswa kelas kontrol 

Kriteria pengujian 𝐻0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡(1−𝛼). Dengan 

𝑡(1−𝛼) didapat dari daftar distribusi 𝑡 dengan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan peluang (1 −

𝛼) dengan 𝛼 = 5%. (Lestari &Yudhanegara, 2017, h. 284) 

3.11.1.2.5 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang 

tuntas dengan model pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open 

ended lebih dari proporsi siswa yang tuntas dengan pembelajaran konvensional. 

Adapun hipotesisnya sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋1 ≤  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended kurang dari 

atau sama dengan siswa yang tuntas belajar pada model 

pembelajaran konvensional) 

𝐻1 : 𝜋1 >  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari 

siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran konvensional) 

Uji perbedaan proporsi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

uji satu pihak kanan. Statistik yang digunakan adalah statistik z. Menurut Sudjana 

(2005, h. 246), rumus z yang digunakan sebagai berikut. 

𝑧 =
(

𝑥1

𝑛1
) − (

𝑥2

𝑛2
)

√𝑝𝑞 [(
1

𝑛1
) + (

1
𝑛2

)]

 

dengan 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
 dan 𝑞 = 1 − 𝑝  

keterangan: 

z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
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𝑥1 : banyak siswa yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 

𝑥2  : banyak siswa yang tuntas belajar pada kelas kontrol 

𝑝 : proporsi siswa yang tuntas pada kedua kelas 

𝑞 : proporsi siswa yang tidak tuntas pada kedua kelas 

𝑛1  : banyak siswa pada kelas eksperimen  

𝑛2  : banyak siswa pada kelas kontrol 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai  𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
  dengan 

nilai 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
  dengan nilai peluang (0,5 − 𝛼) dimana 𝛼 = 0,05. Jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 ≥

𝑧(0,5−𝛼)
  maka 𝐻0 ditolak (Sudjana, 2005, h. 234).  

3.11.2 Analisis Data Kualitatif 

Miles & Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2018, h. 

337) analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan langkah-langkah yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.11.2.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki 

pola, dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Tahap reduksi 

data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengoreksi angket self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) 

yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan pengaturannya yaitu siswa 

dengan Regulation of Cogniton, Regulation of Motivation, dan Regulation 

of Behavior serta hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa untuk 

menentukan subjek penelitian.  

2. Hasil angket self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) dan tes 

kemampuan kemampuan koneksi matematis siswa digunakan untuk 

menentukan subjek penelitian. Data tersebut merupakan data mentah yang 

nantinya digunakan sebagai catatan untuk pedoman wawancara.  
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3. Hasil wawancara disederhanakan dan dirangkum menjadi lebih jelas dengan 

memilih hal-hal yang pokok dan membuang hal-hal yang tidak penting 

sehingga mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.  

3.11.2.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap memunculkan kumpulan data yang sudah 

terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan dalam penarikan kesimpulan 

dari data tersebut. Pada penelitian ini, penyajian data berupa uraian singkat dalam 

bentuk teks dan bersifat naratif.  

Tahap penyajian data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.  

1. Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara. 

2. Menyajikan hasil wawancara berupa lembar hasil wawancara. 

3.11.2.3 Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, simpulan yang diharapkan merupakan suatu temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi suatu objek yang 

sebelumnya masih samar kemudian diteliti agar menjadi jelas serta diujikan dengan 

data statistiknya. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori. Data hasil yang diperoleh dari beberapa tahap 

sebelumnya selanjutnya disimpulkan secara deskriptif dengan melihat data-data 

hasil temuan yang diperoleh. 

3.12 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif setelah menganalisis data, peneliti menguji 

keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian bertujuan agar peneliti benar-

benar menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

Salah satu teknik dalam keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan data tes kemampuan koneksi matematis 

dengan data hasil wawancara serta pengamatan peneliti, sedangkan triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta memeriksa hasil wawancara 
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dari subjek yang berbeda dalam satu kategori self regulated learning (pengaturan 

diri dalam belajar)  yang sama. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, akan disajikan uraian hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di SMP Negeri 11 Semarang beserta pembahasannya. Pada subbab hasil penelitian 

akan diuraikan terkait pelaksanakan penelitian, hasil analisis data awal, hasil 

analisis data akhir, hasil analisis data kualitatif, dan ringkasan kemampuan koneksi 

matematis subjek penelitian ditinjau dari self regulated learning (pengaturan diri 

dalam belajar) siswa dengan model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil dan pembahasan dalam bab ini diperoleh dari data selama penelitian 

yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 sampai dengan 22 November 

2019 di SMP Negeri 11 Semarang yang beralamat di Jalan Karangrejo Tengah, 

Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50231.  

4.1.1 Hasil Analisis Data Kemampuan Awal Matematis 

Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tes studi 

pendahuluan kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII A dan VIII E SMP 

Negeri 11 Semarang. Hasil analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal matematis kelas eksperimen dan kontrol memiliki kondisi yang sama atau 

tidak. Analisis data awal ini dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran terhadap 

kelas eksperimen dan kontrol, dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji kesamaan dua rata-rata yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data awal berdistribusi normal 

atau tidak. Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS 20. Data awal kedua sampel 

dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 >  α = 0,05. Berdasarkan hasil 
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output SPSS uji normalitas diperoleh 𝑠𝑖𝑔 = 0,063 > 𝛼. Berdasarkan kriteria 

tersebut maka 𝐻0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa data awal kelas 

eksperimen dan kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji 

normalitas selengkapnya dimuat pada Lampiran 8. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data awal kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data awal kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 𝐹. Kriteria 

pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima 𝐻0 apabila nilai 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 𝐹 = 1,874874 < 2,010377 = 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka 𝐻0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

data awal kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen). Uji homogenitas 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 9. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang dipilih memiliki kondisi kemampuan awal yang sama. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2(kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang sama) 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang tidak 

sama) 

Dalam penelitian ini uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan uji 𝑡. 

Kriteria pengujian pada uji kesamaan dua rata-rata ini adalah terima 𝐻0 apabila 

nilai −𝑡
1−

1

2
𝛼

<  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

. Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua 

rata-rata diperoleh nilai 𝑡 = 1,75, 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99, dan −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka 𝐻0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal dari kedua sampel. Dengan kata 
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lain, kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. Uji kesamaan dua rata-rata 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 10. 

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis data kemampuan awal matematis siswa dan saran 

dari Ibu Tri Susilo Handayani sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 11 Semarang, maka peneliti menentukan siswa kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen yang memperoleh penerapan model pembelajaran matematika Knisley 

dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol yang memperoleh penerapan model 

pembelajaran konvensional.  

Perangkat pembelajaran yang digunakan adalah penggalan silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Lembar Tugas 

Siswa (LTS), dan kuis untuk kelas eksperimen dan kontrol. Perangkat pembelajaran 

untuk kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 11, sedangkan perangkat 

pembelajaran untuk kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 32. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah angket self regulated learning siswa, tes 

kemampuan koneksi matematis, lembar pengamatan aktivitas guru, dan pedoman 

wawancara. 

4.1.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Matematika 

Knisley 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen yaitu VIII A di SMP Negeri 

11 Semarang dilakukan sebanyak 4 pertemuan. Rincian kegiatan pembelajaran 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran 

Matematika Knisley 

Pertemuan ke- Tanggal Materi 

1 6 November 2019 
Konsep SPLDV dan model 

matematika 

2 7 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode grafik 

3 13 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode substitusi dan eliminasi 

4 14 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode gabungan 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended dilakukan pengamatan oleh 

guru matematika yaitu Ibu Tri Susilo Handayani, S.Pd., untuk menilai kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas guru yang 

dilakukan oleh observer dapat dilihat pada Lampiran 57. Hasil pelaksanaan 

pembelajaran di kelas eskperimen di masing-masing pertemuan dijelaskan sebagai 

berikut. 

4.1.2.1.1 Pertemuan 1 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 

2019. Materi yang dibahas adalah konsep SPLDV dan model matematika berbentuk 

SPLDV. Pembelajaran pada pertemuan pertama menggunakan pendekatan open 

ended dan metode diskusi tanya jawab. Pembelajaran didasarkan pada sintak model 

pembelajaran matematika Knisley yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu 

alegorasi atau menerangkan, pada tahap ini guru lebih dominan daripada siswa. 

Guru banyak menjelaskan dan menerangkan konsep persamaan linear dua variabel. 

Walaupun guru lebih dominan, siswa tetap diberi kesempatan untuk mengamati dan 

bertanya terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Tahap kedua yaitu integrasi atau 

pembaharuan, pada tahap ini siswa dibagi menjadi 8 kelompok dengan masing-

masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Aktivitas siswa pada tahap ini lebih 

dominan daripada guru. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru, 

sebagai media siswa untuk membedakan dan membandingkan konsep yang sudah 

pernah dipelajari dengan konsep baru yang akan dipelajari yaitu konsep SPLDV 

dan membuat model matematika berbentuk SPLDV. Tahap ketiga yaitu analisis 

atau penyelidikan, pada tahap ini kembali guru mendominasi kegiatan 

pembelajaran. Setelah siswa melakukan perbandingan konsep lama dengan konsep 

baru melalui pengerjaan LKS, kemudian guru memberikan informasi dan 

membantu siswa dalam kegiatan menyelidiki permasalahan yang ada pada LKS. 

Tahap keempat yaitu sintesis atau perpaduan, pada tahap ini siswa lebih 

mendominasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setelah siswa mampu 

menguasai konsep SPLDV, membuat model matematika berbentuk SPLDV, dan 

diberi informasi-informasi oleh guru, kemudian siswa memadukan hal tersebut 
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untuk menyelesaikan masalah open ended yang ada pada LTS yaitu tentang 

membuat model matematika dari masalah kontekstual. Pembelajaran diakhiri 

dengan siswa mengerjakan kuis untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

konsep SPLDV dan membuat model matematika berbentuk SPLDV. Dari hasil 

pekerjaan soal kuis tentang membuat model matematika berbentuk SPLDV terlihat 

bahwa ada 25 siswa yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih 

belum terbiasa dengan soal koneksi matematis. 

Selama kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama berlangsung, peneliti 

sebagai guru mulai memberikan penekanan terhadap kemampuan koneksi 

matematis kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pada 

saat guru mengajukan pertanyaan seputar materi prasyarat terkait persamaan linear 

satu variabel, belum semua siswa menguasai materi tersebut. Hanya beberapa siswa 

yang langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. 

Selama kegiatan inti berlangsung, kondisinya kurang kondusif saat 

berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing, karena siswa gaduh dan 

heboh dengan alasan tertentu. Selain itu, siswa tidak terbiasa jika pembelajaran 

matematika dilaksanakan dengan bediskusi dalam kelompok sehingga beberapa 

siswa ada yang tidak suka saat dikelompokkan. Walaupun pada LKS sudah terdapat 

petunjuk pengerjaan LKS tetapi masih banyak siswa yang bertanya seperti apa 

langkah-langkah dalam mengerjakan LKS, karena memang siswa baru pertama kali 

belajar matematika menggunakan media LKS. Siswa juga lama dalam berdiskusi 

secara berkelompok sehingga tidak sesuai dengan estimasi waktu diskusi. Saat 

dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi LKS, terdapat perbedaan hasil 

dikusi LKS antara dua kelompok sehingga hal ini membuat siswa menjadi aktif 

berpendapat di kelas. Pada saat memadukan konsep-konsep yang sudah dilakukan 

dengan mengerjakan soal open ended di LTS, siswa masih banyak bertanya seputar 

soal koneksi matematis. Siswa tidak terbiasa dengan soal-soal penerapan konsep 

maupun soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa masih membutuhkan bantuan guru tentang arah penyelesaian 

masalah yang ada pada LTS. 
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4.1.2.1.2 Pertemuan 2 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019. 

Materi yang dibahas adalah menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 

Pembelajaran pada pertemuan kedua juga menggunakan pendekatan open ended 

dan metode diskusi tanya jawab. Pembelajaran didasarkan pada sintak model 

pembelajaran matematika Knisley yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu 

alegorasi atau menerangkan, pada tahap ini guru lebih dominan daripada siswa. 

Guru kembali banyak menjelaskan dan menerangkan konsep persamaan garis lurus 

yang menjadi materi prasyarat materi di pertemuan kedua ini yaitu menyelesaikan 

SPLDV dengan metode grafik. Walaupun guru lebih dominan, siswa tetap diberi 

kesempatan untuk mengamati dan bertanya terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. 

Tahap kedua yaitu integrasi atau pembaharuan, pada tahap ini siswa dibagi menjadi 

8 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Aktivitas 

siswa pada tahap ini lebih dominan daripada guru. Siswa mengerjakan LKS yang 

telah dibagikan oleh guru, sebagai media siswa untuk membedakan dan 

membandingkan konsep yang sudah pernah dipelajari dengan konsep baru yang 

akan dipelajari yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Tahap ketiga 

yaitu analisis atau penyelidikan, pada tahap ini, kembali guru mendominasi 

kegiatan pembelajaran. Setelah siswa melakukan perbandingan konsep lama 

dengan konsep baru melalui pengerjaan LKS, kemudian guru memberikan 

informasi dan membantu siswa dalam kegiatan menyelidiki permasalahan yang ada 

pada LKS. Tahap keempat yaitu sintesis atau perpaduan, pada tahap ini siswa lebih 

mendominasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setelah siswa mampu 

menguasai menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik dan diberi informasi-

informasi oleh guru, kemudian siswa memadukan hal tersebut untuk menyelesaikan 

masalah open ended yang ada pada LTS yaitu tentang menentukan panjang dan 

lebar persegi panjang. Pembelajaran diakhiri dengan siswa mengerjakan kuis untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap menyelesaikan SPLDV dengan metode 

grafik. Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan SPLDV terlihat bahwa ada 15 siswa yang masih belum tuntas. 

Namun, jumlah siswa yang tuntas meningkat dibandingkan pertemuan sebelumnya. 
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Selama kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua berlangsung, peneliti 

sebagai guru kembali memberikan penekanan terhadap kemampuan koneksi 

matematis kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pada 

saat guru mengajukan pertanyaan seputar materi prasyarat terkait persamaan garis 

lurus, siswa aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dan beberapa siswa ada 

yang bertanya hal yang masih dibingungkan terkait persamaan garis lurus kepada 

guru. 

Selama kegiatan inti berlangsung, kondisi dan suasana pembelajaran sudah 

lebih kondusif saat berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Siswa 

sudah tidak bingung untuk mengikuti perintah dan petunjuk yang ada pada LKS. 

Berdasarkan catatan peneliti, rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang ada pada 

LKS juga meningkat karena siswa aktif berdiskusi dalam kelompoknya masing-

masing serta banyak siswa yang bertanya kepada guru. Namun, pada saat 

mengerjakan soal penyelesaian masalah open ended di LTS, banyak siswa yang 

masih ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga siswa masih 

membutuhkan bantuan guru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

LTS. Selain itu, siswa juga masih belum terbiasa dengaan soal-soal penerapan 

konsep maupun soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan catatan peneliti, pada pertemuan kedua ini, pengerjaan LKS 

terpotong jam istirahat kedua sehingga pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

Selain itu, pada pertemuan kedua ini siswa sudah mulai menyesuaikan diri dengan 

model pembelajaran yang diterapkan, hanya saja siswa masih kurang cepat dalam 

memahami soal sehingga siswa menghabiskan banyak waktu dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan. 

4.1.2.1.3 Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019. 

Materi yang dibahas adalah menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi atau 

eliminasi. Pembelajaran pada pertemuan ketiga juga menggunakan pendekatan 

open ended dan metode diskusi tanya jawab. Pembelajaran didasarkan pada sintak 

model pembelajaran matematika Knisley yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama 
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yaitu alegorasi atau menerangkan, pada tahap ini guru lebih dominan daripada 

siswa. Guru kembali banyak menjelaskan dan menerangkan konsep persamaan 

linear satu variabel yang menjadi materi prasyarat materi di pertemuan ketiga ini, 

yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi atau eliminasi. Walaupun 

guru lebih dominan, siswa tetap diberi kesempatan untuk mengamati dan bertanya 

terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Tahap kedua yaitu integrasi atau 

pembaharuan, pada tahap ini siswa dibagi menjadi 8 kelompok dengan masing-

masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Aktivitas siswa pada tahap ini lebih 

dominan daripada guru. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru, 

sebagai media siswa untuk membedakan dan membandingkan konsep yang sudah 

pernah dipelajari dengan konsep baru yang akan dipelajari yaitu menyelesaikan 

SPLDV dengan metode substitusi atau eliminasi. Tahap ketiga yaitu analisis atau 

penyelidikan, pada tahap ini, kembali guru mendominasi kegiatan pembelajaran. 

Setelah siswa melakukan perbandingan konsep lama dengan konsep baru melalui 

pengerjaan LKS, setelah itu guru memberikan informasi dan membantu siswa 

dalam kegiatan menyelidiki permasalahan yang ada pada LKS. Tahap keempat 

yaitu sintesis atau perpaduan, pada tahap ini siswa lebih mendominasi dan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Setelah siswa mampu menguasai menyelesaikan 

SPLDV dengan metode substitusi atau eliminasi dan diberi informasi-informasi 

oleh guru, kemudian siswa memadukan hal tersebut untuk menyelesaikan masalah 

open ended yang ada pada LTS yaitu tentang menentukan usia seseorang dan biaya 

membeli barang. Pembelajaran diakhiri dengan siswa mengerjakan kuis untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap menyelesaikan SPLDV dengan metode 

substitusi atau eliminasi. Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang menyelesaikan 

SPLDV dengan metode substitusi atau eliminasi terlihat bahwa terdapat 10 siswa 

yang masih belum tuntas dan 25 siswa yang sudah tuntas. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa sudah mulai terbiasa mengerjakan soal koneksi matematis. 

Selama kegiatan pembelajaran di pertemuan ketiga berlangsung, peneliti 

sebagai guru kembali memberikan penekanan terhadap kemampuan koneksi 

matematis kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pada 

saat guru mengajukan pertanyaan seputar materi prasyarat terkait persamaan linear 
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satu variabel, siswa aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Walaupun masih 

ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. 

Selama kegiatan inti berlangsung, kondisi dan suasana pembelajaran sudah 

lebih kondusif dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siswa menjadi 

terbiasa menggunakan LKS pada pembelajaran matematika. Pada saat mengerjakan 

soal penyelesaian masalah open ended di LTS, siswa mulai terbiasa dalam 

menyelesaikan masalah tersebut sehingga siswa mulai terbiasa mengerjakan soal-

soal koneksi matematis. Walaupun siswa kekurangan waktu dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan dan beberapa siswa juga mengeluh karena setiap pertemuan 

diberi tugas dan kuis. Berdasarkan catatan peneliti, pada pertemuan ketiga ini 

pembelajaran kurang maksimal saat guru membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam merangkum dan melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari. 

Hal ini dikarenakan waktu di jam pertama terpakai untuk doa bersama siswa 

bersama guru-guru di lapangan sekolah dan juga terdapat ceramah sehingga 

estimasi waktu untuk pertemuan ketiga menjadi berkurang. 

4.1.2.1.4 Pertemuan 4 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 November 

2019. Materi yang dibahas adalah menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan 

(eliminasi dan substitusi). Pembelajaran pada pertemuan keempat juga 

menggunakan pendekatan open ended dan metode diskusi tanya jawab. 

Pembelajaran didasarkan pada sintak model pembelajaran matematika Knisley 

yang terdiri dari 4 tahap. Berdasarkan catatan peneliti, tahapan-tahapan model 

pembelajaran matematika Knisley sudah semakin meningkat baik daripada 

pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Pembelajaran tetap diakhiri dengan siswa 

mengerjakan kuis untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan (eliminasi dan substitusi). Dari 

hasil pekerjaan soal kuis tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan 

terlihat bahwa hanya 6 siswa yang masih belum tuntas dalam mengerjakan soal kuis 

dan banyaknya siswa yang tuntas lebih banyak dibandingkan siswa yang tuntas 

pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 
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Selama kegiatan pembelajaran di pertemuan keempat berlangsung, peneliti 

sebagai guru terus memberikan penekanan terhadap kemampuan koneksi 

matematis kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Siswa 

juga diberi pesan agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik saat mengerjakan 

soal di LTS maupun soal kuis yang diberikan oleh guru. Pada saat guru mengajukan 

pertanyaan terkait materi prasyarat yaitu materi menyelesaikan SPLDV dengan 

metode substitusi atau eliminasi yang sudah dipelajari pada pertemuan ketiga, siswa 

sudah semakin menguasai materi tersebut. Siswa juga aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Selama kegiatan inti berlangsung, pembelajaran kurang maksimal karena 

jam pelajaran terpotong oleh jam istirahat kedua sehingga pengerjaan LKS 

dilanjutkan setelah istirahat kedua. Namun, siswa sudah mulai terbiasa 

menggunakan LKS dalam pembelajaran matematika sehingga siswa tidak 

menghabiskan banyak waktu saat mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru. Pada 

saat mengerjakan soal penyelesaian masalah open ended di LTS, siswa terlihat 

sudah terbiasa dalam menyelesaikan masalah terkait soal-soal koneksi matematis. 

Walaupun beberapa siswa masih mengeluh karena setiap pertemuan selalu 

diberikan tugas dan kuis. Pada akhir pembelajaran di pertemuan keempat, peneliti 

menyampaikan kepada siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah 

diberikan pada pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya serta menyampaikan 

kisi-kisi tentang soal tes yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Konvensional 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol yaitu VIII E di SMP Negeri 11 

Semarang dilakukan sebanyak 4 pertemuan. Rincian kegiatan pembelajaran 

disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rincian Kegiatan Pembelajaran dengan Model Konvensional 

Pertemuan ke- Tanggal Materi 

1 4 November 2019 
Konsep SPLDV dan model 

matematika 

2 6 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode grafik 

3 11 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode substitusi dan eliminasi 
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4 13 November 2019 
Menyelesaikan SPLDV dengan 

metode gabungan 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran 

konvensional dilakukan pengamatan oleh guru matematika yaitu Ibu Tri Susilo 

Handayani, S.Pd., untuk menilai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Hasil pengamatan aktivitas guru yang dilakukan oleh observer dapat dilihat pada 

Lampiran 57. Hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol di masing-masing 

pertemuan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Pertemuan 1 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 

dengan materi konsep SPLDV dan model matematika. Pada saat fase pertama yaitu 

pemberian stimulus terdapat beberapa siswa yang gaduh sehingga mengganggu 

konsentrasi siswa lainnya. Pada saat pembentukan kelompok terdapat beberapa 

siswa yang tidak mau berkelompok dengan alasan tertentu, sehingga menyita waktu 

yang seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan LKS. Selain itu, saat 

mengerjakan LKS masih banyak siswa yang bingung dalam mengerjakan LKS, 

padahal di LKS sudah terdapat petunjuk pengerjaan. Pada pertemuan pertama ini 

siswa diberikan LKS, LTS, dan di akhir pembelajaran siswa diberikan kuis terkait 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

4.1.2.2.2 Pertemuan 2 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 

dengan materi menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Pada pertemuan 

kedua ini waktu yang seharusnya sudah memasuki jam pelajaran matematika 

namun masih digunakan oleh guru TIK untuk ulangan, sehingga waktu untuk jam 

pelajaran matematika menjadi berkurang. Pada saat pembentukan kelompok, siswa 

sudah lebih dapat diatur dan tidak ada lagi siswa yang tidak mau berkelompok. 

Karena waktu untuk jam pelajaran matematika berkurang, siswa tidak sempat 

diberikan LTS sehingga siswa hanya diberikan LKS dan kuis.  

4.1.2.2.3 Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 

dengan materi menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dan eliminasi. 
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Siswa berdiskusi dengan lancar, namun guru sedikit kewalahan membimbing siswa 

karena banyaknya siswa yang bertanya terkait LKS yang dikerjakan. Selain itu, 

siswa terlalu lama dalam mengerjakan soal yang ada pada LTS sehingga waktu 

untuk mengerjakan soal kuis menjadi berkurang.  

4.1.2.2.4 Pertemuan 4 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 

2019 dengan materi menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Proses 

pembelajaran pada pertemuan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selain 

itu, guru juga menyampaikan kisi-kisi tentang soal tes kemampuan koneksi 

matematis kepada siswa yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya yaitu 

tanggal 20 November 2019. 

4.1.3 Pelaksanaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Tes Kemampuan Koneksi Matematis dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 

November 2019 di kelas eksperimen (VIII A) dengan jumlah 35 siswa dan kelas 

kontrol (VIII E) dengan jumlah 33 siswa. Tes dilaksanakan selama 60 menit dengan 

jumlah soal 4 butir soal. Soal selengkapnya dimuat pada Lampiran 81. 

Penskoran hasil tes kemampuan koneksi matematis mengacu pada kunci 

jawaban dan pedoman penskoran tes yang selengkapnya dimuat pada Lampiran 82 

dan hasil penilaian tes kemampuan koneksi matematis tersebut selengkapnya pada 

Lampiran 84. 

4.1.4 Pelaksanaan Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kemampuan koneksi matematis. Wawancara dilakukan satu hari setelah siswa 

melaksanakan tes kemampuan koneksi matematis yaitu pada hari Kamis, tanggal 

21 November 2019. Subjek wawancara diambil dari kelas eksperimen berjumlah 6 

siswa, yaitu 2 siswa dengan kategori regulation of cognition, 2 siswa dengan 

kategori regulation of motivation, dan 2 siswa dengan kategori regulation of 

behaviour. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara selengkapnya dimuat pada Lampiran 97. 
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4.1.5 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini berupa data hasil tes akhir kemampuan koneksi 

matematis. Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes akhir untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis setelah diberikan perlakuan. Pada kelas eksperimen 

diberikan perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran matematika Knisley 

dan kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Analisis data 

kuantitatif tersebut terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, hasil tes kemampuan 

koneksi matematis, uji hipotesis 1 (uji proporsi), uji hipotesis 2 (uji kesamaan dua 

rata-rata), dan uji hipotesis 3 (uji kesamaan dua proporsi). 

4.1.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data akhir yaitu data nilai 

tes kemampuan koneksi matematis dari kelas sampel berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas data akhir menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan program SPSS 20. Hipotesis yang diujikan dalam uji 

normalitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data akhir kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data akhir kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Data akhir kedua sampel dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 >

 α = 0,05. Berdasarkan hasil output SPSS uji normalitas diperoleh 𝑠𝑖𝑔 = 0,176 >

𝛼. Berdasarkan kriteria tersebut maka 𝐻0 diterima. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data tes akhir kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen dan 

kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 85. 

4.1.5.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data akhir kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data akhir kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 
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Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 𝐹. Kriteria 

pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima 𝐻0 apabila nilai 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,512858 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

2,010377. Karena 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

, yaitu 1,512858 < 2,010377 maka 𝐻0 diterima. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa data akhir kedua sampel memiliki varians yang 

sama (homogen). Uji homogenitas selengkapnya dimuat pada Lampiran 86. 

4.1.5.3 Hasil Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa di kelas dengan model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended dan model 

pembelajaran konvensional, akan diuraikan dan disajikan dalam diagram batang 

terkait dengan rata-rata nilai tes kemampuan koneksi matematis dan proporsi 

ketuntasan tes kemampuan koneksi matematis siswa sebagai berikut. 

4.1.5.3.1 Rata-rata Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Rata-rata nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa kelas dengan model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended dan kelas dengan 

pembelajaran konvensional disajikan dengan diagram batang pada Gambar 4.1 

berikut. 

 
Gambar 4.1 Diagram Batang Rata-rata Nilai Kemampuan Koneksi 

Matematis 
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4.1.5.3.2 Proporsi Ketuntasan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Proporsi ketuntasan tes kemampuan koneksi matematis siswa kelas dengan 

model pembelajarn matematika Knisley dengan pendekatan open ended dan siswa 

di kelas dengan pembelajaran konvensional disajikan dengan diagram batang pada 

Gambar 4.2 berikut. 

 
Gambar 4.2 Diagram Batang Proporsi Ketuntasan Tes Kemampuan 

Koneksi Matematis 

 

4.1.5.4 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk menguji banyaknya siswa yang tuntas 

secara individu (nilai tesnya lebih dari KKM) lebih dari 75%. Uji ketuntasan 

klasikal ini menggunakan uji proporsi satu pihak yakni pihak kanan. Hipotesis yang 

diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≤  0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended belum tuntas belajar secara klasikal). 

𝐻1 : 𝜋 > 0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open 

ended tuntas belajar secara klasikal). 

Kriteria pengujian yaitu dengan membandingkan nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan peluang (
1

2
− 𝛼) dan 𝛼 = 5%. Jika, 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,81 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑧0,45 =

1,64, sehingga 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,81 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝐻0 ditolak. Jadi, hasil tes 

kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended tuntas belajar secara klasikal. 

Uji hipotesis 1 selengkapnya dimuat pada Lampiran 87. 

4.1.5.5 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

koneksi matematis siswa pada materi SPLDV yang menggunakan model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih baik dari 

kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Uji hipotesis 2 menggunakan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji-t. 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan koneksi 

matematis pada model pembelajaran konvensional). 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis pada 

model pembelajaran konvensional) 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai peluang  (1 − 𝛼), 𝛼 = 5%, dan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2). Jika nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,94 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑑𝑘 = 35 − 33 − 2 = 66 adalah 1,66827  

sehingga 𝐻0 ditolak. Jadi, rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa 

pada model pembelajaran matematika knisley dengan pendekatan open ended lebih 

dari rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran 

konvensional. Uji hipotesis 2 selengkapnya dimuat pada Lampiran 88. 
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4.1.5.6 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang 

tuntas dikelas yang menggunakan model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended lebih dari proporsi siswa yang tuntas dikelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Hipotesis yang diujikan adalah sebagai 

berikut. 

𝐻0 : 𝜋1 ≤  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended kurang dari 

atau sama dengan siswa yang tuntas belajar pada model 

pembelajaran konvensional) 

𝐻1 : 𝜋1 >  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari 

siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran konvensional) 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai  𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
  dengan nilai 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
  dengan nilai peluang (0,5 − 𝛼) dimana 𝛼 = 0,05. Jika nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 ≥

𝑧(0,5−𝛼)
  maka 𝐻0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 =

2,36 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
  dengan peluang (0,5 − 𝛼) = (0,5 − 0,05) = 0,45 adalah 1,64 

sehingga 𝐻0 ditolak. Jadi, proporsi siswa yang tuntas belajar pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari siswa 

yang tuntas belajar pada model pembelajaran konvensional. Uji hipotesis 3 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 89. 

4.1.6 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan koneksi matematis siswa dalam model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended yang merupakan model pembelajaran yang 

paling baik dibandingkan model pembelajaran konvensional di kelas kontrol, 

dengan hal-hal yang perlu dilakukan antara lain reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. Setelah data terkumpul, data direduksi dimulai dari mengoreksi 

hasil angket self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa, 

menentukan subjek penelitian dari setiap kategori self regulated learning 
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(pengaturan diri dalam belajar) untuk diwawancarai, dan melakukan wawancara 

terhadap subjek penelitian tersebut. 

Pada subbab ini akan ditunjukkan hasil analisis data angket self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa, proses pemilihan subjek penelitian, 

dan hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa di setiap kategori self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar). Dalam proses analisis kemampuan 

koneksi matematis, digunakan hasil pekerjaan tes akhir kemampuan koneksi 

matematis, dan hasil wawancara terhadap subjek penelitian. 

4.1.6.1 Analisis Data Angket Self Regulated Learning (Pengaturan diri dalam 

Belajar) Siswa 

Dalam penelitian ini, angket self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) diberikan kepada siswa kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

matematika Knisley untuk mengelompokkan siswa ke dalam tiga kategori yang 

telah ditentukan. Angket self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) 

yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari Wolters, Pintrich, dan 

Karabenick (2003) dalam Alifatuzzahro (2017) yang sudah divalidasi oleh ahli 

yaitu mahasiswa pascasarjana jurusan psikologi. Data angket tersebut kemudian 

diolah dan digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam tiga kategori yang 

telah ditentukan. Data pengelompokkan siswa disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 Self Regulated Learning Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 11 Semarang 

Self-Regulated Learning Banyak 

Regulation of Cognition 10 

Regulation of Motivation 12 

Regulation of Behavior 13 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dari 35 siswa kelas VIII A SMP Negeri 11 

Semarang, terdapat 10 siswa dengan regulation of cognition, 12 siswa dengan 

regulation of motivation, dan 13 siswa dengan regulation of behavior. Penyajian 

hasil pengkategorian self regulated learning siswa kelas eksperimen selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 73. 
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4.1.6.2 Pemilihan Subjek Penelitian 

Pengambilan subjek dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling. 

Melalui teknik purposive sampling dipilih 6 subjek penelitian dari kelas eksperimen 

berdasarkan angket self regulated learning yang terdiri dari 2 siswa dengan 

regulation of cognition, 2 siswa dengan regulation of motivation, dan 2 siswa 

dengan regulation of behavior. Pemilihan subjek juga didasarkan pada 

pertimbangan yang meliputi proses pekerjaan siswa terhadap tes kemampuan 

koneksi matematis seperti langkah-langkah pengerjaan yang berbeda dengan yang 

lain. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Kamis, 21 November 2019. 

Berikut ini disajikan Tabel 4.4 subjek wawancara tes kemampuan koneksi 

matematis berdasarkan self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar). 

Tabel 4.4 Subjek Penelitian 

No SRL Kode Siswa 
Kode 

Wawancara 

1 RC E-09 S-1 

2 RC E-29 S-2 

3 RM E-24 S-3 

4 RM E-35 S-4 

5 RB E-12 S-5 

6 RB E-25 S-6 

 

4.1.6.3 Hasil Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Setiap Self Regulated 

Learning (Pengaturan Diri dalam Belajar) 

Sebelum dilakukan analisis kemampuan koneksi matematis pada subjek 

penelitian, rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis untuk setiap self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) disajikan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Rata-rata Hasil Tes Kemampuan Koneksi Matematis Setiap Self 

Regulated Learning 

Self Regulated Learning 
Rata-rata Hasil Tes 

Koneksi Matematis 

Regulation of Cognition 83,10 

Regulation of Motivation 80,36 

Regulation of Behavior 79,50 

Hasil tes kemampuan koneksi matematis menunjukkan bahwa siswa dengan 

regulation of cognition memperoleh hasil tes kemampuan koneksi matematis yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa 
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dengan self regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) lainnya. Selanjutnya 

dilakukan wawancara untuk setiap subjek penelitian untuk memperoleh informasi 

yang lebih dalam. 

4.1.7 Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Self Regulated Learning 

Siswa 

4.1.7.1 Subjek Penelitian S-1 dengan Regulation of Cognition 

4.1.7.1.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

dalam menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) 

dalam satu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-1 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.3 Hasil Pekerjaan S-1 pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa S-1 mampu memahami soal dengan 

baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap. S-1 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan 

benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. S-1 sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan 

dua versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan metode gabungan untuk 

versi penyelesaian yang pertama dan metode eliminasi untuk versi penyelesaian 

yang kedua. Berdasarkan jawaban S-1 tampak bahwa subjek sudah mampu 

menggunakan konsep menyelesaikan SPLDV dengan berbagai metode. Pada versi 

penyelesaian yang pertama subjek sudah mampu menggunakan metode gabungan 

yaitu mengeliminasi kedua persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian 

mensubstitusikan nilai tersebut untuk menentukan nilai 𝑥. Pada versi penyelesaian 

yang kedua subjek juga sudah mampu menggunakan metode eliminasi yaitu 

mengeliminasi nilai 𝑥 sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian mengeliminasi nilai 𝑦 

untuk menentukan nilai 𝑥. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-1 pada 

soal nomor 1 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82, karena terdapat salah perhitungan saat 

menentukan nilai 𝑦. Namun saat S-1 mensubstitusikan nilai 𝑦 tersebut ke 

persamaan pertama pada versi penyelesaian yang pertama diperoleh nilai 𝑥 benar. 

Artinya S-1 sudah mampu mengoneksikan konsep menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi (gabungan).  

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-1) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 99. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-1 : iya paham. 
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P : jika kamu paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal nomor 1? 

S-1 : ya kalau soal nomor satu saya mikirnya gini, kan 𝑥 dan 𝑦 adalah 

penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. Tentukan nilai 𝑥 dan 

𝑦. Menurut saya tuh kaya yang bentuk matematika tadi saya sebut yang 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21 kaya penyebaran gitu. Kalo cari nilai 𝑥 

dan 𝑦 kaya mencari kaya misalnya nyari di buku pentingnya itu apa gitu, 

tapi dalam rumus matematika. Cari nilai 𝑥 nya berapa nilai 𝑦 nya berapa 

belum tau yang dicari sebenernya itu apa. Cuma tau ini mencari nilai 𝑥 dan 

𝑦 dari rumusnya ini digabung-gabungkan agar mendapatkan sebuah nilai 𝑥 

dan 𝑦. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, apa langkah yang kamu lakukan 

dalam menyelesaikan soal nomor 1? 

S-1 : ya mencari jawabannya toh pakai rumus yang sudah diajarkan, rumus 

eliminasi, substitusi, campuran, e disini saya pakenya eliminasi sama 

campuran. 

P : untuk versi penyelesaian yang pertama kamu pakai cara apa? 

S-1 : ya mencari jawabannya toh pakai rumus yang sudah diajarkan, rumus 

eliminasi, substitusi, campuran, e disini saya pakenya eliminasi sama 

campuran. 

P : untuk versi penyelesaian yang pertama kamu pakai cara apa? 

S-1 : cara campuran. 

P : bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 1? 

S-1 : pertama pakai eliminasi. Terus ketemu 𝑦 nya −1 seharusnya tapi saya salah 

nulis kemarin. 

P : ouh, pantesan saat menentukan nilai 𝑥 jawaban kamu benar. Kemudian 

langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-1 : yang kedua saya mengambil dari rumus pertama 3𝑥 − 2𝑦 = 8. −1 nya 

langsung digantikan ke 𝑦 jadi ketemu 𝑥 nya 2. 

P : iya, baik. Versi penyelesaian yang kedua kamu pakai cara apa? 

S-1 : eliminasi. 

P : bagaimana caranya? 

S-1 : pertama eliminasi 𝑥 terus ketemu 𝑦 nya juga seharusnya −1. Terus yang 

kedua eliminasi 𝑦, ketemu 𝑥 nya 2. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 1 apa? 

S-1 : ya jadi 𝑥 nya itu 2, 𝑦 nya −1. 

 

Gambar 4.4 Skrip Wawancara Subjek S-1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-1 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah secara runtut dan benar yang 

dimulai dari menuliskan apa yang diketahui sampai menuliskan kesimpulan dari 
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permasalahan. S-1 juga sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan dua 

versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan konsep gabungan (eliminasi 

dan substitusi) dan konsep eliminasi walaupun terdapat salah perhitungan saat 

menentukan nilai 𝑦. Namun saat diwawancara S-1 menyadari kesalahanya dan 

dapat menjelaskan jawaban yang benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-1 

mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi dan substitusi pada materi yang 

sama yaitu SPLDV. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-1 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap.  Saat wawancara S-1 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-1 mampu menuliskan penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas 

mulai dari menggunakan konsep gabungan untuk versi penyelesaian yang pertama 

dan menggunakan konsep eliminasi untuk versi penyelesaian yang kedua. Saat 

wawancara S-1 juga mampu menjelaskan langkah pengerjaan soal. Langkah yang 

dijelaskan sudah runtut, walaupun terdapat salah perhitungan. Namun S-1 

menyadari kesalahannya dan menjelaskan jawaban yang benar. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa S-1 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu 

koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, dan pada penelitian ini S-1 

mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi dengan konsep substitusi dalam 

materi matematika yang sama yaitu SPLDV. 

4.1.7.1.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan topik 

menyelesaikan SPLDV dengan berbagai metode dengan topik bilangan, yang mana 

topik menyelesaikan SPLDV dengan berbagai metode adalah topik yang sedang 

dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 
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adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-1 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.5 berikut ini. 

 
Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan S-1 pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa S-1 mampu memahami soal dengan 

cukup baik karena dapat menuliskan apa yang ditanya dalam soal dengan benar 

namun kurang lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal. 

Berdasarkan jawaban S-1 tampak bahwa subjek sudah mampu menggunakan 

konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. S-1 

mampu mengerjakan dengan lengkap walaupun kurang runtut karena menuliskan 

permisalan dibagian diketahui. Namun langkah-langkah yang ditulis sudah benar 

mulai dari memisalkan, membuat model matematika, dan menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan, hingga membuat 

kesimpulan dari permasalahan. Selain itu, S-1 sudah mampu menghubungkan 

konsep SPLDV dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam 

membuat model matematika. Hal ini berarti S-1 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-1) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 99. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-1 : iya paham. 
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P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2.  

S-1 : diketahui jumlah dua bilangan 41 dan selisih dua bilangan 19. Ditanyanya 

masing-masing bilangan tersebut. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

S-1 : saya mencari jawabannya dengan rumus eliminasi. Kalo ngga salah ini juga 

ada rumus substitusi. 

P : berarti pakai cara gabungan? 

S-1 : iya. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari soal nomor 2? 

S-1 : saya menemukan model matematikanya asalnya dari hint hint yang sudah 

ada di soal ini ya. 𝑥 nya adalah bilangan besar dan 𝑦 nya bilangan kecil. 

Yang pertama jumlah dua bilangan adalah 41. Terus disini jumlah dua 

bilangan berarti yang digunakan adalah berarti kan tambah mungkin dari 

soalnya jumlah dua bilangan, yang dicari ini kan 𝑥 dan 𝑦 berarti kan 𝑥 +
𝑦 = 41 itu persamaan yang pertama. Terus yang kedua, persamaan yang 

kedua selisih dua bilangan itu adalah 19 berarti persamaan yang kedua 𝑥 −
𝑦 = 19. 

P : kemudian langkah apa yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian setelah menemukan model matematika tadi? 

S-1 : saya mencari jawaban-jawabannya dengan rumus eliminasi dan substitusi 

agar mendapatkan nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : bagaimana caranya? 

S-1 : pertama pakai eliminasi. Terus ketemu 𝑥 nya 30. Yang kedua kan ini saya 

mengambil dari rumus pertama 𝑥 + 𝑦 = 41. 𝑥 nya tadi yang 𝑥 nya 30. 30 

nya langsung digantikan ke 𝑥 jadi 30 + 𝑦 = 41. Setelah itu 30 nya saya 

pindahkan ke 41, pindah posisi berarti, 𝑦 = 41 − 30 = 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-1 : jadi bilangan terbesar = 𝑥 = 30 dan 𝑦 = bilangan kecil = 11. 

Gambar 4.6 Skrip Wawancara Subjek S-1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-1 sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar dan runtut. Namun, 

kesimpulan yang dijelaskan S-1 kurang lengkap karena masih dalam bentuk 

variabel. Meski demikian, S-1 sudah mampu menjelaskan langkah dalam membuat 

model matematika yaitu mengaitkannya dengan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan. Hal ini menunjukkan bahwa S-1 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan yang baru S-1 

dapatkan. 
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(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-1 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang ditanyakan dengan benar tapi kurang 

lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui. Namun saat wawancara S-1 mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain 

itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 2, subjek S-1 mampu menuliskan penyelesaian 

masalah secara lengkap walaupun kurang runtut karena menuliskan permisalan 

dibagian diketahui. Namun saat wawancara S-1 mampu menjelaskan penyelesaian 

masalah dengan benar dan runtut. Selain itu, S-1 juga mampu menjelaskan langkah 

dalam membuat model matematika yaitu dengan mengaitkannya dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa S-1 

memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar topik 

dalam matematika. Dalam penelitian ini S-1 mampu mengoneksikan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan 

dengan pengetahuan yang baru S-1 dapatkan yaitu SPLDV. 

4.1.7.1.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

menyelesaikan SPLDV dengan berbagai metode sedangkan bidang ilmu lain adalah 

fisika (kecepatan). Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-1 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.7 berikut ini. 
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Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan S-1 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa S-1 mampu memahami soal dengan 

baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

dengan benar. Berdasarkan jawaban S-1 tampak bahwa subjek menuliskan rumus 

kecepatan yang digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-1 

mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-1 pada soal 

nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82. Hal tersebut berarti S-1 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang didapat dengan permasalahan dalam bidang lain (fisika). 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-1) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 99. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-1 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

3. 

S-1 : ya disini dijawaban nomer 3, kita disuruh untuk mencari kecepatan perahu 

dan kecepatan aliran sungai.  

P : diketahuinya apa? 

S-1 : yang diketahui jarak, jarak sungai adalah, eh jarak sungai, jarak yang 

ditempuh 60 mil pada waktu 6 jam. Ini yang ditanyakan ya, yang 

ditanyakan arah berlawanan. 𝑥 nya itu adalah perahu dan 𝑦 nya adalah 
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aliran sungai. Yang ditanyakan dari soal ini adalah a kecepatan perahu 

dalam melawan arus sungai dan b kecepatan aliran sungai yang dilewati 

perahu. 

P : setelah menuliskan diketahui dan ditanya, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 2?  

S-1 : memisalkan dulu soal yang sulit. Rumus-rumus kecepatan gitu ya. Setelah 

itu saya ubah menggunakan rumus yang tadi. Saya menggunakan rumus 

eliminasi sama substitusi berarti campuran  

P : dapatkah kamu menuliskan konsep kecepatan atau rumus kecepatan? 

S-1 : kalo mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 3? 

S-1 : disini yang pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
, 60 itu yang pertama 60 mil dalam 4 jam 

kecepatan tanpa melawan arah arus sungai berarti searah. Rumus yang 

kedua 𝑥 − 𝑦 =
60

6
, 60 tadi tuh yang 60 mil dalam 6 jam yang melewati 

sungai dan melawan arus sungai.  

P : seperti itu ya, setelah kamu bisa membuat model matematika, apa langkah 

yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari model 

matematika tersebut? 

S-1 : saya menggunakan, awalnya saya bagi dulu jadi yang rumus 

matematika pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 kemudian 

60

4
 berarti harus mencari dulu 

60

4
 

itu menjadi sebuah apa dua bilangan. Berarti setelah dibagi menjadi 𝑥 +

𝑦 = 15 lalu untuk rumus matematika kedua 𝑥 − 𝑦 =
60

6
 lah ini sama kaya 

tadi rumus matematika pertama, dijadikan dua bilangan dulu. Setelah 

dibagi, 𝑥 − 𝑦 = 10. Lalu saya menggunakan cara campuran itu rumus 

eliminasi dan substitusi. Setelah dicari jawabannya dengan rumus-rumus 

tadi jadi 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 3 apa? 

S-1 : jadi 𝑥 = kecepatan perahu = 12,5 dan 𝑦 = kecepatan aliran sungai= 2,5. 

Gambar 4.8 Skrip Wawancara Subjek S-1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-1 sudah mampu 

menggunakan materi fisikanya yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana rumus 

kecepatan digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-1 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Kesimpulan yang 

dijelaskan S-1 juga sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-1 mampu 

mengoneksikan antara bidang matematika yaitu SPLDV dengan dengan bidang 

fisika yaitu tentang kecepatan. 
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(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-1 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-1 mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

3, subjek S-1 mampu menuliskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. 

Saat wawancara S-1 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut 

dan benar. S-1 juga menjelaskan bahwa S-1 menggunakan rumus kecepatan untuk 

membuat model matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-1 memenuhi 

indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara konsep dalam 

matematika dengan bidang ilmu lain yaitu fisika. Dalam penelitian ini S-1 mampu 

mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah di fisika yaitu 

kecepatan. 

4.1.7.1.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika 

adalah SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. 

Soal nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-1 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.9 berikut ini. 
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Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan S-1 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa S-1 tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. Berdasarkan jawaban S-1 tampak bahwa 

subjek dapat mengubah permasalahan sehari-hari kedalam model matematika. 

Selain itu, S-1 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan 

himpunan penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-

1 pada soal nomor 4 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82. Artinya, S-1 sudah mampu 

mengoneksikan SPLDV dalam matematika yaitu sebagai cara untuk menentukan 

harga beli barang. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-1) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 99. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-1 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4. 

S-1 : untuk soal keempat ini disuruh untuk mencari harga individual sebuah buku 

tulis dan satu buah pensil. Disini diberi tau Raja dan Sakya membeli buku 

tulis dan pensil sejenis. Raja membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil 

dengan harga 16500 dan Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah 
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pensil dengan harga 11500 dan ditanyakan, yang ditanyakan disini mecari 

harga individual sebuah buku dan sebuah pensil.  

P : kenapa di lembar jawaban kamu tidak menuliskan yang diketahui dan 

ditanya? 

S-1 : soalnya saya lupa.  

P : kemudian bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-1 : saya menambahkan sedikit-sedikit terlebih dahulu 𝑥 harga buku tulis dan 𝑦 

harga pensil. Setelah itu saya menggunakan cara campuran yaitu eliminasi 

dan substitusi. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-1 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4. 

S-1 : untuk soal keempat ini disuruh untuk mencari harga individual sebuah buku 

tulis dan satu buah pensil. Disini diberi tau Raja dan Sakya membeli buku 

tulis dan pensil sejenis. Raja membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil 

dengan harga 16500 dan Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil dengan harga 11500 dan ditanyakan, yang ditanyakan disini mecari 

harga individual sebuah buku dan sebuah pensil.  

P : kenapa di lembar jawaban kamu tidak menuliskan yang diketahui dan 

ditanya? 

S-1 : soalnya saya lupa.  

P : kemudian bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-1 : saya menambahkan sedikit-sedikit terlebih dahulu 𝑥 harga buku tulis dan 𝑦 

harga pensil. Setelah itu saya menggunakan cara campuran yaitu eliminasi 

dan substitusi. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 4?  

S-1 : memisalkan 𝑥 nya 𝑥 nya tu harga buku tulis dan 𝑦 nya adalah harga pensil. 

Setelah itu saya buat model matematikanya. Rumus matematika yang 

pertama tu Raja 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan harga 16500 

berarti karena ini membeli jumlahnya berarti kan 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 

rupiah. Lalu rumus yang kedua yaitu Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 

3 buah pensil dengan harga 11500 berarti rumus matematika yang kedua 

adalah 2𝑥 + 3𝑦 = 11500 rupiah. 

P : kemudian langkah apa yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian dari model matematika tersebut? 

S-1 : saya menggunakan cara campuran, gabungan eliminasi sama substitusi. 

P : baik, jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

 

S-1 : jadi harga satu buah buku tulis adalah 3500 rupiah dan harga satu buah 

pensil adalah 1500. 

Gambar 4.10 Skrip Wawancara Subjek S-3 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 
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diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-1 juga sudah 

mampu menjelaskan langkah dalam membuat model matematika dari permasalahan 

sehari-hari. Selain itu, S-1 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan 

runtut dan benar. Kesimpulan yang dijelaskan S-1 juga sudah benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa S-1 mampu mengoneksikan antara pengetahuan yang 

diperoleh dengan permasalahan sehari-hari. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-1 tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal. Namun saat wawancara S-1 

mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanya dengan benar dan lengkap. 

Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 4, subjek S-1 mampu menuliskan 

penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Saat wawancara S-1 juga mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut mulai dari mengubah 

permasalahan sehari-hari kedalam model matematika sampai membuat kesimpulan. 

Jadi dapat disimpulkan S-1 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis 

yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian 

ini, S-1 mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 

4.1.7.2 Subjek Penelitian S-2 dengan Regulation of Cognition 

4.1.7.3.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

dalam menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) 

dalam satu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 
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(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-2 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.11 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan S-2 pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.11 terlihat bahwa S-2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-2 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. Berdasarkan jawaban S-2 tampak bahwa subjek 

sudah mampu menggunakan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode 

gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV yaitu mengeliminasi 

kedua persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian mensubstitusikan nilai 

tersebut untuk menentukan nilai 𝑥. Setelah dilakukan pengecekan, hasil akhir 

pekerjaan S-2 pada soal nomor 1 sesuai kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82. Hal tersebut berarti S-1 mampu 
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mengoneksikan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan 

substitusi (gabungan) namun kurang mampu menyelesaikan masalah open ended. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-2) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 100. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-2 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

1? 

S-2 : yang diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 +
3𝑦 = 21. Ditanyakan tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦 dalam 2 versi penyelesaian. 

P : nah, setelah menulis diketahui dan ditanyakan bagaimana langkahmu 

dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-2 : saya memiliki 2 cara, yang pertama cara eliminasi, eliminasi 𝑥 yaitu 3𝑥 −
2𝑦 = 8, 12𝑥 + 3𝑦 = 21 untuk menyamakan konstantanya, saya kalikan 4 

dan 1 yaitu hasilnya 12𝑥 − 8𝑦 = 32, 12𝑥 + 3𝑦 = 21. Karena tandanya 

sama saya menggunakan tanda min, 0 + (−11𝑦) = 11, 𝑦 =
11

−11
, dan hasil 

akhirnya adalah 𝑦 = −1. Yang kedua dengan cara gabungan, 𝑦 =
−1 disubstitusikan ke 1, 3𝑥 − 2𝑦 = 8, 3𝑥 − 2(−1) = 8, 3𝑥 + 2 = 8, 

3𝑥 = 6, 𝑥 = 2. 

P : berarti kamu menggunakan cara gabungan ya yang pertama? 

S-2 : iya. 

P : kamu tahu tidak kalau soal nomor 1 diminta untuk menggunakan 2 versi 

penyelesaian, cara gabungan dan satu cara lain sesuai kemampuan kamu?  

S-2 : tau. 

P : nah disini kamu sudah melakukannya atau belum? 

S-2 : sudah. 

P : cara yang ibu ajarkan kemarin ada berapa? 

S-2 : 4 cara. 

P : apa saja?  

S-2 : grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. 

P : ini kan kamu mengerjakan dengan cara gabungan. Berarti baru satu versi 

penyelesaian dan masih kurang satu versi lagi. 

S-2 : ouh gitu ya bu. 

P : iya, jadi kesimpulan dari soal nomor 1 itu apa? 

S-2 : 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

Gambar 4.12 Skrip Wawancara Subjek S-2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-2 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah secara runtut dan benar yang 

dimulai dari menuliskan apa yang diketahui sampai menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. S-2 juga sudah mampu menggunakan konsep gabungan (eliminasi 

dan substitusi). Namun S-2 hanya menggunakan satu versi penyelesaian. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa S-2 mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi 

dan substitusi pada topik yang sama yaitu SPLDV namun kurang mampu 

menyelesaikan masalah open ended. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-2 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap.  Saat wawancara S-2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-2 mampu menggunakan konsep gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV, serta menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar. Saat wawancara S-2 juga mampu menjelaskan langkah pengerjaan soal. 

Langkah yang dijelaskan sudah benar dan runtut. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-

2 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antarkonsep 

dalam suatu materi matematika, dan pada penelitian ini S-2 mampu mengoneksikan 

antara konsep eliminasi dengan konsep substitusi dalam materi matematika yang 

sama yaitu SPLDV. 

4.1.7.2.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan topik 

SPLDV dengan topik bilangan, yang mana topik SPLDV adalah topik yang sedang 

dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 
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adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-2 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.13 berikut ini. 

 
Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan S-2 pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat bahwa S-2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-2 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. 

Berdasarkan jawaban S-2 tampak bahwa subjek sudah mampu menggunakan 

konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. S-2 

mampu mengerjakan dengan lengkap dan runtut mulai dari memisalkan, membuat 

model matematika, dan menentukan himpunan penyelesaian SPLDV menggunakan 

metode gabungan. S-2 sudah mampu menghubungkan SPLDV dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan. Hasil akhir pekerjaan S-2 pada soal nomor 

2 juga sesuai kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang terdapat pada 

Lampiran 82. Hal ini berarti S-2 mampu mengoneksikan pengetahuan yang dimiliki 

dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-2) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 100. 
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P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-2 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2. 

S-2 : diketahui jumlah dua bilangan adalah 41 dan selisih dua bilangan adalah 

19. Trus ditanyakan tentukan masing-masing bilangan tersebut. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, bagaimana kamu menyelesaikan 

soal nomor 2? 

S-2 : yang pertama e.. tentukan, memisalkan 𝑥 = bilangan terbesar dan 𝑦 =
 bilangan terkecil. Lalu ditulis model mat, 𝑥 + 𝑦 = 41, 𝑥 − 𝑦 = 19, lalu 

dieliminasi, eliminasi 𝑥. 

P : iya, terus? 

S-2 : diperoleh 𝑦 = 11 dan 𝑥 = 30. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 2 apa? 

S-2 : 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

Gambar 4.14 Skrip Wawancara Subjek S-2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-2 sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah mulai dari memisalkan, membuat 

model matematika, menyelesaikan SPLDV, dan menyimpulkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa S-2 mampu mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya dengan pengetahuan yang baru S-2 dapatkan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-2 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

2, subjek S-2 mampu menuliskan penyelesaian masalah secara lengkap dan runtut 

mulai dari memisalkan, membuat model matematika, dan menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan. Saat wawancara S-2 juga 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa S-2 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar 
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topik dalam matematika. Dalam penelitian ini S-2 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dengan pengetahuan yang baru S-2 dapatkan yaitu SPLDV. 

4.1.7.2.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

SPLDV sedangkan bidang ilmu lain adalah fisika (kecepatan). Soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-2 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.15 berikut ini. 

 
Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan S-2 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.15 terlihat bahwa S-2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar. Berdasarkan jawaban S-2 tampak bahwa subjek menuliskan 

rumus kecepatan yang digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-

2 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 
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penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-2 pada soal 

nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82. Hal tersebut berarti S-2 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang didapat dengan permasalahan dalam bidang lain (fisika). 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-2) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 100. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-2 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 3. 

S-2 : diketahui jarak 60 mil waktu searah arus selama 4 jam, waktu melawan arus 

selama 6 jam. Ditanya berapa kecepatan perahu dan kecepatan sungai.  

P : setelah kamu menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 

langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 3?  

S-2 : dimisalkan 𝑥 adalah kecepatan perahu dan 𝑦 adalah kecepatan aliran 

sungai. Kecepatan dapat dirumuskan sebagai jarak dibagi waktu lalu 

dimodelkan mat yaitu 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 disederhanakan yaitu 𝑥 + 𝑦 = 15 

menjadi persamaan 1. Lalu 𝑥 − 𝑦 =
60

6
 disederhanakan menjadi 𝑥 − 𝑦 =

10 menjadi persamaan 2. 

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-2 : eliminasi 𝑦, diperoleh 𝑥 = 12,5. 

P : iya, terus? 

S-2 : 𝑥 nya disubstitusi ke persamaan 2, diperoleh 𝑦 = 2,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-2 : jadi kecepatan perahu = 12,5 dan kecepatan aliran sungai = 2,5. 

Gambar 4.16 Skrip Wawancara Subjek S-2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-2 sudah mampu 

menggunakan materi fisikanya yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana rumus 

kecepatan digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-2 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Kesimpulan yang 

dijelaskan S-2 juga sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-2 mampu 
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mengoneksikan antara bidang matematika yaitu SPLDV dengan bidang fisika yaitu 

tentang kecepatan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-2 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-2 mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

3, subjek S-2 mampu menuliskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. 

Saat wawancara S-2 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut 

dan benar. S-2 juga menjelaskan bahwa S-2 menggunakan rumus kecepatan untuk 

membuat model matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-2 memenuhi 

indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara konsep dalam 

matematika dengan bidang lain yaitu fisika. Dalam penelitian ini S-2 mampu 

mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah di fisika yaitu 

kecepatan. 

4.1.7.2.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika 

adalah SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. 

Soal nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-2 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.17 berikut ini. 
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Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan S-2 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.17 terlihat bahwa S-2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan jawaban S-2 tampak bahwa subjek 

dapat mengubah permasalahan sehari-hari kedalam model matematika. Selain itu, 

S-2 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-2 pada soal 

nomor 4 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82. Artinya, S-2 sudah mampu mengoneksikan SPLDV 

dalam matematika yaitu sebagai cara untuk menentukan harga beli barang. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-2) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 100. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-2 : paham. 
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P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4.  

S-2 : yang diketahui Raja membeli 3 buku dan 4 pensil seharga Rp. 16.500 dan 

Sakya membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp. 11.500. Yang ditanya 

berapakah harga satu buah buku tulis dan satu buah pensil tersebut. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanya, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 4? 

S-2 : dimisalkan 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = harga pensil. 

P : iya, terus? 

S-2 : membuat model mat. Raja 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 dan Sakya 2𝑥 + 3𝑦 =
11500. 

P : kenapa model matematikanya seperti itu? 

S-2 : karena 𝑥 adalah harga buku tulis dan Raja membeli 3 maka persamaannya 

3𝑥 dan 4𝑦 diperoleh dari Raja membeli 4 pensil dan 𝑦 adalah harga pensil 

maka persamannya 4𝑦. 

P : setelah membuat model matematika, apa langkah yang kamu lakukan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika tersebut?  

S-2 : dieliminasi, eliminasi 𝑥. Diperoleh 𝑦 = 1500. 

P : iya, terus? 

S-2 : 𝑦 nya disubstitusi ke persamaan 1 jadi 𝑥 = 3500. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

S-2 : jadi harga buku tulis adalah Rp. 3.500 dan harga pensil adalah Rp. 1.500. 

Gambar 4.18 Skrip Wawancara Subjek S-2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-2 juga sudah 

mampu menjelaskan langkah dalam membuat model matematika dari permasalahan 

sehari-hari. Selain itu, S-2 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan 

runtut dan benar. Kesimpulan yang dijelaskan S-2 juga sudah benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa S-2 mampu mengoneksikan antara pengetahuan yang 

diperoleh yaitu SPLDV dengan permasalahan sehari-hari. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-2 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dengan benar 

dan lengkap. Saat wawancara S-2 juga mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 
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4, subjek S-2 mampu menuliskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. 

Saat wawancara S-2 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut 

mulai dari mengubah permasalahan sehari-hari kedalam model matematika sampai 

membuat kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan S-2 memenuhi indikator kemampuan 

koneksi matematis yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini, S-2 mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV 

dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 

4.1.7.3 Subjek Penelitian S-3 dengan Regulation of Motivation 

4.1.7.3.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) dalam 

satu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-3 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.19 berikut ini. 
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Gambar 4.19 Hasil Pekerjaan S-3 pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.19 terlihat bahwa S-3 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-3 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. S-3 sudah mampu menyelesaikan masalah 

menggunakan dua versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan metode 

substitusi untuk versi penyelesaian pertama dan metode gabungan untuk versi 

penyelesaian kedua. Berdasarkan jawaban S-3 tampak bahwa subjek sudah mampu 

menggunakan konsep untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Pada 

versi penyelesaian yang pertama subjek sudah mampu menggunakan metode 

substitusi dengan menentukan nilai 𝑥 terlebih dahulu. Kemudian mensubstitusikan 

nilai tersebut untuk menentukan nilai 𝑦. Pada versi penyelesaian yang kedua subjek 

juga sudah mampu menggunakan metode gabungan yaitu mengeliminasi kedua 

persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian mensubstitusikan nilai tersebut 

untuk menentukan nilai 𝑥. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-3 pada 

soal nomor 1 sesuai kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82. Artinya S-3 sudah mampu mengoneksikan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan). Selain 

itu, S-3 juga sudah mampu menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada soal 

nomor 1. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-3) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 101. 

P : Pracita apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-3 : kalau soal nomor 1 saya paham.  
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P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1. 

S-3 : yang diketahui dari soal yaitu 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Ditanyakan adalah nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : soal nomor 1 kan diperintah untuk menggunakan 2 versi penyelesaian. 

Versi pertama kamu menggunakan cara apa? 

S-3 : cara gabungan. 

P : versi penyelesaian kedua pakai cara apa? 

S-3 : eh kebalik bu, yang cara pertama pakai cara substitusi yang kedua pakai 

cara gabungan. 

P : iya, baik. Terus langkah apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1? 

S-3 : cara pertama 3𝑥 − 2𝑦 = 8  sama 12𝑥 + 3𝑦 = 21 kemudian disederhanain 

dibagi 3. 12𝑥 + 3𝑦 = 21 dibagi 3 hasilnya 4𝑥 + 𝑦 = 7. 𝑦 = 7 − 4𝑥 

disubstitusi ke persamaan 1 diperoleh 𝑦 nya −1, terus 𝑦 nya disubstitusi ke 

persamaan 1. Terus diperoleh 𝑥 nya sama dengan 2. 

P : lalu versi jawaban kedua kan kamu menggunakan cara gabungan. 

Bagaimana langkah kamu menyelesaikan soal nomor 1 menggunakan cara 

gabungan? 

S-3 : 3𝑥 − 2𝑦 = 8 sama 12𝑥 + 3𝑦 = 21 lalu dikali 4. 

P : kenapa dikali 4? 

S-3 : karena biar itunya sama? 

P : apanya yang sama ? 

S-3 : 𝑥 nya.  Biar 𝑥 nya ilang. 

P : iya, terus? 

S-3 : ketemu 𝑦 = −1. Lalu dimasukkan lagi ke persamaan 1, 3𝑥 − 2𝑦 = 8 , 𝑦 

nya diganti −1. Jadi 𝑥 nya ketemu 2. 

P : baik. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1 ini apa? 

S-3 : jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

Gambar 4.20 Skrip Wawancara Subjek S-3 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-3 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-3 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah secara runtut dan benar yang 

dimulai dari menuliskan apa yang diketahui sampai menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. S-3 juga sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan dua 

versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan konsep substitusi dan 

gabungan (eliminasi dan substitusi). Hal tersebut menunjukkan bahwa S-3 mampu 

mengoneksikan antara konsep eliminasi dan substitusi pada materi yang sama yaitu 

SPLDV. 
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(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-3 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap.  Saat wawancara S-3 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-3 mampu menuliskan penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas 

mulai dari menggunakan konsep substitusi untuk versi penyelesaian yang pertama 

dan menggunakan konsep gabungan untuk versi penyelesaian yang kedua, serta 

menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan benar. Saat wawancara S-3 juga 

mampu menjelaskan langkah pengerjaan soal. Langkah yang dijelaskan sudah 

benar dan runtut, serta dapat menyebutkan alasan mengapa melakukan langkah 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-3 memenuhi indikator kemampuan 

koneksi matematis yaitu koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, dan 

pada penelitian ini S-3 mampu menghubungkan antara konsep eliminasi dengan 

konsep substitusi dalam materi matematika yang sama yaitu SPLDV. 

4.1.7.3.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam menghubungan topik 

SPLDV dengan topik bilangan, yang mana topik SPLDV adalah topik yang sedang 

dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 

adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-3 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.21 berikut ini. 
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Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan S-3 pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.21 terlihat bahwa S-3 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. S-3 menggunakan metode gabungan dalam 

menyelesaikan masalah. Berdasarkan jawaban S-3 tampak bahwa subjek sudah 

mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. S-3 mampu mengerjakan dengan lengkap dan runtut mulai 

dari memisalkan, membuat model matematika, menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan, dan menyimpulkan. S-3 

sudah mampu mengoneksikan konsep SPLDV dengan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dalam membuat model matematika. Hal ini berarti S-3 

mampu mengoneksikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang telah 

didapatkan sebelumnya.  

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-3) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 101. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-3 : iya paham.  

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2. 

S-3 : yang diketahui jumlah bilangan sama dengan 41 dan selisihnya 19. Yang 

ditanyakan itu adalah nilai masing-masing.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 
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S-3 : saya misalkan dulu. Misalkan 𝑥 = bilangan terbesar dan 𝑦 = bilangan 

terkecil. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-3 : 𝑥 + 𝑦 = 41 sama 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-3 : saya memakai metode gabungan diperoleh 𝑦 = 30. Lalu dimasukkan ke 

persamaan 1, 𝑥 + 𝑦 = 41, 𝑥 + 30 = 41. Hasilnya 𝑥 = 11.  

P : baik. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa ? 

S-3 : Jadi 𝑥 = 11 dan 𝑦 = 30. 

Gambar 4.22 Skrip Wawancara Subjek S-3 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-3 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-3 sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar dan model matematika 

yang dijelaskan juga benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-3 mampu 

mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan 

yang baru S-3 dapatkan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-3 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dengan benar 

dan lengkap. Saat wawancara S-3 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanya dalam soal dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal 

nomor 2, subjek S-3 mampu menuliskan penyelesaian masalah secara lengkap dan 

runtut mulai dari memisalkan, membuat model matematika, menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan, dan menyimpulkan. Saat 

wawancara S-3 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa S-3 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis 

yaitu koneksi antar topik dalam matematika. Dalam penelitian ini S-3 mampu 

mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya yaitu penjumlahan 

dan pengurangan bilangan dengan pengetahuan yang baru S-3 dapatkan yaitu 

SPLDV. 
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4.1.7.3.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan antara 

konsep dalam matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang 

matematika adalah SPLDV sedangkan bidang ilmu lain adalah fisika (kecepatan). 

Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-3 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.23 berikut ini. 

 
Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan S-3 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.23 terlihat bahwa S-3 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar namun kurang lengkap. Berdasarkan jawaban S-3 tampak bahwa 

subjek membuat model matematika tapi memisalkannya ditulis dibagian ditanya. 

Selain itu, S-3 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan 

himpunan penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-

3 pada soal nomor 3 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82, karena tidak menuliskan rumus 

kecepatan sebelum membuat model matematika. Namun model matematika yang 
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dibuat oleh S-3 sudah benar. Hal tersebut berarti S-3 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang didapat dengan permasalahan dalam bidang lain (fisika).  

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-3) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 101. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-3 : iya. 

P : Jika iya coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

3. 

S-3 : yang diketahui kalau perahu bergerak searah arus sungai menempuh jarak 

60 mil dalam 4 jam. Kalau perahu melawan arus sungai maka akan 

menempuh 60 mil dalam 6 jam. Yang ditanyakan itu kecepatan perahu atau 

𝑥 dan kecepatan aliran sungai atau 𝑦.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 3? 

S-3 : pakai rumus kecepatan. 

P : baik. Rumus kecepatan itu apa? 

S-3 : jarak bagi waktu.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 3? 

S-3 : jadi 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 disederhanakan jadi hasilnya 𝑥 + 𝑦 = 15, 𝑥 − 𝑦 =

60

6
 sama 

dengan 𝑥 − 𝑦 = 10. 

P : kamu memperoleh 𝑥 + 𝑦 = 15 darimana? 

S-3 : dari persamaan yang tadi. 

P : iya, kenapa persamaannya seperti itu? 

S-3 : karena hasilnya ini kan yang diketahui searah arus itu 60 mil dalam 4 jam 

dan yang lawan arus itu 60 mil dalam 6 jam. Jadi disederhanain dulu 𝑥 +
𝑦 = 15. 

P : iya, baik. Kenapa tiba-tiba 𝑥 nya ditambah 𝑦? 

S-3 : karena kecepatan perahu ditambah kecepatan aliran sungai hasilnya itu. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-3 : pakai cara gabungan. Jadi 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

P : baik. Jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-3 : jadi kecepatan perahu atau 𝑥 = 12,5 dan kecepatan aliran sungai itu atau 

𝑦 = 2,5. 

Gambar 4.24 Skrip Wawancara Subjek S-3 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-3 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-3 sudah mampu 
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menggunakan materi fisikanya yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana rumus 

kecepatan digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-3 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar meskipun terdapat langkah 

penyelesaian yang kurang sesuai seperti membuat permisalan dibagian ditanya. 

Kesimpulan yang dijelaskan S-3 sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-3 

mampu mengoneksikan antara bidang matematika yaitu SPLDV dengan bidang 

fisika yaitu tentang kecepatan.  

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-3 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dengan benar dan lengkap, 

serta yang ditanyakan kurang lengkap. Saat wawancara S-3 mampu menyebutkan 

apa yang diketahui dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan soal nomor 3, subjek S-3 mampu menuliskan penyelesaian masalah 

walaupun kurang runtut karena membuat permisalannya dibagian ditanya. Saat 

wawancara S-3 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar 

meskipun terdapat beberapa langkah penyelesaian yang kurang sesuai seperti 

membuat permisalan dibagian ditanya. S-3 juga menjelaskan bahwa awalnya 

menggunakan rumus kecepatan sebelum membuat model matematika. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa S-3 memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu 

koneksi antara konsep dalam matematika dengan bidang ilmu lain yaitu fisika. 

Dalam penelitian ini S-3 mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV 

dengan masalah di fisika yaitu kecepatan. 

4.1.7.3.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika 

adalah SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. 

Soal nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 
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(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-3 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.25 berikut ini. 

 
Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan S-3 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.25 terlihat bahwa S-3 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan jawaban S-3 tampak bahwa subjek 

membuat model matematika tapi tidak membuat permisalannya. Selain itu, S-3 

mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-3 pada soal 

nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis 

yang terdapat pada Lampiran 82, karena terdapat salah perhitungan. Kesimpulan 

yang ditulis S-3 juga salah karena tidak membuat kesimpulan dari penyelesaian soal 

matematika dalam kehidupan sehari-hari Hal tersebut berarti S-3 kurang mampu 

mengoneksikan pengetahuan yang didapat kedalam permasalahan sehari-hari. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 
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(P) dan subjek (S-3) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 101. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4? 

S-1 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

4. 

S-1 : yang diketahui harga 3 buku dan 4 pensil sama dengan 16.500 dan harga 2 

buku dan 3 pensil sama dengan 11.500. Ditanya harga masing-masing 

buku dan pensil. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-1 : yang pertama memisalkan, 𝑥 = harga buku dan 𝑦 = harga pensil. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-1 : 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 sama 2𝑥 + 3𝑦 = 11500. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-1 : lalu dieliminasi sehingga −𝑦 = 5000. 

P : iya, terus? 

S-1 : ketemunya dimasukkan ke persamaan 1 lalu hasilnya 𝑥 = −1166. 

P : oke. Ini sebenarnya langkah pengerjaannya sudah benar, hanya saja salah 

perhitungan saat mengeliminasi sehingga hasil akhirnya salah. 

S-1 : ohh gitu bu. 

P : iya. Jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

S-1 : kesimpulannya harga buku = 1166 dan harga pensil = −5000. 

Gambar 4.26 Skrip Wawancara Subjek S-3 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-3 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu, S-3 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut namun kurang benar 

karena terdapat salah perhitungan. Kesimpulan yang dijelaskan S-3 juga kurang 

sesuai dan belum benar karena kesimpulannya masih dalam bentuk variabel dan 

hasil akhirnya salah. Hal tersebut berarti S-3 kurang memenuhi indikator 

kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan 

sehari-hari.  

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-3 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dengan benar 
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dan lengkap. Saat wawancara S-3 juga mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

4, subjek S-3 mampu menuliskan penyelesaian masalah walaupun kurang lengkap 

karena tidak membuat permisalan dan hasil akhirnya salah karena terdapat salah 

perhitungan. Saat wawancara S-3 mampu menjelaskan penyelesaian masalah 

dengan runtut mulai dari memisalkan sampai membuat kesimpulan. Namun 

kesimpulan yang dibuat salah karena tidak membuat kesimpulan dari penyelesaian 

soal matematika dalam kehidupan sehari-hari dan hasil akhirnya juga salah. Jadi 

dapat disimpulkan S-3 kurang memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis 

yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian 

ini, S-3 kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 

4.1.7.4 Subjek Penelitian S-4 dengan Regulation of Motivation 

4.1.7.4.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) dalam 

suatu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-4 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.27 berikut ini. 
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Gambar 4.27 Hasil Pekerjaan S-4 pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.27 terlihat bahwa S-4 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-4 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. Berdasarkan jawaban S-4 tampak bahwa subjek 

sudah mampu menggunakan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode 

gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV yaitu mengeliminasi 

kedua persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian mensubstitusikan nilai 

tersebut untuk menentukan nilai 𝑥. Setelah dilakukan pengecekan, hasil akhir 

pekerjaan S-4 pada soal nomor 1 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

koneksi matematis yang terdapat pada Lampiran 82. Namun, S-4 hanya 

menggunakan satu versi penyelesaian dalam menyelesaikan masalah padahal di 

soal diminta untuk menggunakan dua versi penyelesaian. Hal tersebut berarti S-4 

mampu mengoneksikan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi 

dan eliminasi (gabungan) namun kurang mampu menyelesaikan masalah open 

ended. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-4) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 102. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-4 : lumayan paham. 
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P : coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 1? 

S-4 : nomor 1 diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 

12𝑥 + 3𝑦 = 21. Ditanyanya tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : apa langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-4 : penyelesaiannya 3𝑥 − 2𝑦 = 8. Anu eliminasi 𝑦. 

P : jadi kamu mau mengeliminasi 𝑦? 

S-4 : eh 𝑥 bu. Persamaan 1 dikali 4, persamaan kedua dikali 1. 

P : iya, terus? 

S-4 : jadi 12 sama. 

P : terus kalau kamu mengeliminasi 𝑥 berarti yang diperoleh? 

S-4 : 𝑦. 

P : 𝑦 nya diperoleh berapa? 

S-4 : −1. 

P : setelah diperoleh 𝑦 = −1, terus langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : mencari 𝑥, dari persamaan 1, 𝑥 nya ketemu 2. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 1 apa? 

S-4 : jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

P : kamu tahu tidak soal nomor 1 diminta untuk menggunakan 2 versi 

penyelesaian, cara gabungan dan cara lain sesuai kemampuan kamu? 

S-4 : tau. 

P : kenapa kamu hanya menjawab dalam satu versi penyelesaian? 

S-4 : itu tuh satune yang substitusi. 

P : ini kan kamu mengerjakan dengan cara gabungan. 

S-4 : oh iya ding. 

Gambar 4.28 Skrip Wawancara Subjek S-4 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-4 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-4 juga 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar. Selain itu S-4 sudah 

mampu menggunakan konsep gabungan (eliminasi dan substitusi). Namun S-4 

hanya menggunakan satu versi penyelesaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-

4 mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi dan substitusi pada topik yang 

sama yaitu SPLDV namun kurang mampu menyelesaikan masalah open ended. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-4 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 
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benar dan lengkap.  Saat wawancara S-4 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-4 mampu menggunakan konsep gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. Selain itu, saat wawancara S-4 juga mampu menjelaskan 

langkah pengerjaan soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-4 memenuhi indikator 

kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar konsep dalam suatu materi 

matematika, dan pada penelitian ini S-4 mampu mengoneksikan antara konsep 

eliminasi dengan konsep substitusi dalam materi matematika yang sama yaitu 

SPLDV. 

4.1.7.4.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan topik 

SPLDV dengan topik bilangan, yang mana topik SPLDV adalah topik yang sedang 

dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 

adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-4 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.29 berikut ini. 

 
Gambar 4.29 Hasil Pekerjaan S-4 pada Soal Nomor 2 
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Berdasarkan Gambar 4.29 terlihat bahwa S-4 mampu memahami soal 

dengan baik karena menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal dengan 

lengkap dan benar. Berdasarkan jawaban S-4 tampak bahwa subjek sudah mampu 

menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian 

SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-4 pada soal nomor 2 

kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82, karena S-4 tidak lengkap dalam menuliskan langkah 

membuat model matematika dari permasalahan. Namun model matematikanya 

langsung dioperasikan menggunakan metode gabungan dan hasil akhirnya benar. 

Hal ini berarti S-4 mampu mengoneksikan pengetahuan yang dimiliki yaitu 

mengoneksikan SPLDV dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya 

yaitu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-4) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 102. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-4 : lumayan. 

P : coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 2? 

S-4 : nomor 2 diketahui jum, jumlah dua bilangan 41, selisih dua bilangan 19. 

Ditanyanya masing-masing bilangan.  

P : setelah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana langkahmu 

dalam menyelesaikan soal nomor 2?  

S-4 : misalkan 𝑥 tu bilangan terbesar, 𝑦 nya bilangan terkecil. Terus buat model 

matematika.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini?  

S-4 : kan yang diketahui jumlah 2 bilangan sama selisih 2 bilangan. Jadi kalo 

yang jumlah dua bilangan itu nanti 𝑥 + 𝑦 = 41 yang selisihnya nanti 

dikurang berarti 𝑥 − 𝑦 = 19.  

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : setelah model matematika diitung. 

P : bagaimana kamu menghitungnya? 

S-4 : nganu, eliminasi. 

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-4 : 𝑦. 

P : baik, terus? 
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S-4 : terus diperoleh 𝑥 = 30. 

P : setelah memperoleh nilai 𝑥, trus?  

S-4 : cari yang 𝑦. 

P : bagaimana caranya?  

S-4 : pake persamaan yang kedua. Diperoleh 𝑦 nya 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-4 : 𝑥 = 30, 𝑦 = 11. 

Gambar 4.30 Skrip Wawancara Subjek S-4 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-4 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-4 sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah mulai dari memisalkan, membuat 

model matematika, sampai membuat kesimpulan dari permasalahan. S-4 juga 

mampu menjelaskan langkah membuat model matematika yaitu dengan 

mengaitkannya dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa S-4 mampu mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya dengan pengetahuan yang baru S-4 dapatkan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-4 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-4 juga mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan 

soal nomor 2, subjek S-4 mampu menuliskan penyelesaian masalah cukup lengkap 

karena tidak lengkap dalam menuliskan langkah membuat model matematika. 

Namun saat wawancara S-4 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan 

runtut dan benar serta mampu menjelaskan langkah membuat model matematika. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa S-4 memenuhi indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu koneksi antar topik dalam matematika. Dalam penelitian ini S-4 

mampu mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 

penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan pengetahuan yang baru S-4 

dapatkan yaitu SPLDV. 
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4.1.7.4.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

SPLDV sedangkan bidang ilmu lain adalah fisika (kecepatan). Soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-4 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.31 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.31 Hasil Pekerjaan S-4 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.31 Terlihat bahwa S-4 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar. Berdasarkan jawaban S-4 tampak bahwa subjek menuliskan 

rumus kecepatan yang digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-

4 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 
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penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-4 pada soal 

nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82. Hal tersebut berarti S-4 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yang didapat dengan permasalahan dalam bidang lain (fisika). 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-4) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 102. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3? 

S-4 : kesel aku.  

P : sabar ya, tinggal 2 soal lagi. Coba jelaskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal nomor 3? 

S-4 : diketahui sebuah perahu bergerak searah arus sungai jarak 60 mil dalam 4 

jam. Diketahui yang kedua sebuah, jika perahu bergerak berlawanan jarak 

60 mil dalam 6 jam. Ditanya a kecepatan perahu, b kecepatan aliran sungai.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 3? 

S-4 : misalkan 𝑥 kecepatan perahu dan 𝑦 = kecepatan aliran sungai. 

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : cari model matematika.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-4 : oh, karena perahunya bergerak searah jadi dijumlah. 

P : lah terus kamu menulis rumus ini untuk apa?  

S-4 : ini biar tau ininya. Nanti kan apa jenenge, jarak sama waktunya gitu loh. 

Terus yang model matnya berarti yang kan tadi 𝑥 kecepatan perahu. 

Kecepatan perahunya ketemunya 15 itu persamaan 1. Trus kecepatan aliran 

sungainya dikurang karena arahnya berlawanan. Jadinya ketemunya 𝑦 nya 

10. Eh persamaan duane ketemune 10. Terus dibuat model matematika. 

P : setelah membuat model matematika, bagaimana langkahmu dalam 

menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika tersebut? 

S-4 : eliminasi. 

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-4 : 𝑥. Eh 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-4 : diperoleh 12,5. 

P : apanya yang 12,5? 

S-4 : 𝑥 kecepatan perahu. 

P : setelah memperoleh 𝑥, terus? 

S-4 : nyari yang 𝑦. 

P : bagaimana caranya? 

S-4 : pakai persamaan yang kedua, disubstitusi terus diperoleh 𝑦 = 2,5. 
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P : jadi kesimpulan dari soal nomor 3 apa? 

S-4 : jadi kesimpulannya kecepatan perahu 12,5, kecepatan aliran sungai 2,5. 

Gambar 4.32 Skrip Wawancara Subjek S-4 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-4 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-4 sudah mampu 

menggunakan materi fisikanya yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana rumus 

kecepatan digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-4 mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Kesimpulan yang 

dijelaskan S-4 juga sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-4 mampu 

mengoneksikan antara bidang matematika yaitu SPLDV dengan bidang fisika yaitu 

tentang kecepatan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-4 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-4 mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

3, subjek S-4 mampu menuliskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. 

Saat wawancara S-4 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut 

dan benar. S-4 juga menjelaskan bahwa S-4 menggunakan rumus kecepatan untuk 

membuat model matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-4 memenuhi 

indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara matematika dengan 

bidang lain yaitu fisika. Dalam penelitian ini S-4 mampu mengoneksikan 

pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah di fisika yaitu kecepatan. 

4.1.7.4.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika 
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adalah SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. 

Soal nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-4 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.33 berikut ini. 

 
Gambar 4.33 Hasil Pekerjaan S-4 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.33 terlihat bahwa S-4 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan jawaban S-4 tampak bahwa subjek 

mampu menggunakan konsep metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan 

himpunan penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-

4 pada soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82, karena S-4 salah dalam membuat 

permisalan yaitu 𝑥 sebagai buku tulis dan 𝑦 sebagai pensil yang seharusnya 

𝑥 sebagai harga buku tulis dan 𝑦 sebagai harga pensil. Selain itu, S-4 juga tidak 

menuliskan langkah membuat model matematika. Artinya, S-4 kurang mampu 

mengoneksikan SPLDV dalam matematika yaitu sebagai cara untuk menentukan 

harga beli barang. 
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(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-4) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 102. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4? 

S-4 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

4?  

S-4 : nomor 4 diketahui Sakya membeli 3 buah buku tulis dan 4 pensil seharga 

16500. Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pensil seharga 11500. 

Ditanya berapa harga satu buku tulis dan satu pensil tersebut. 

P : bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-4 : misalkan 𝑥 sama dengan buku tulis, 𝑦 sama dengan pensil.  

P : bagaimana langkah kamu membuat model matematika dari permasalahan 

ini? 

S-4 : model matematikanya eliminasi 𝑥.  

P : iya, terus langkah apa selanjutnya?  

S-4 : disamain karna mau mengeliminasi 𝑦. 

P : eliminasi 𝑦 atau 𝑥? 

S-4 : 𝑥. Yang persamaan 1 dikali 2, yang persamaan dua dikali 3. Jadi diperoleh 

𝑦 nya 1500. 

P : terus langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : mencari 𝑥. 

P : bagaimana caranya? 

S-4 : substitusi 𝑦 ke 1. Diperolehnya 𝑥 = 3500.  

P : jadi apa kesimpulan nomor 4?  

S-4 : jadi harga satu buku tulis 3500 dan harga satu pensil 1500. 

Gambar 4.34 Skrip Wawancara Subjek S-4 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-4 mampu memahami soal dengan baik karena dapat menjelaskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal. Selain itu S-4 sudah mampu menjelaskan 

penyelesaian masalah yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk 

menentukan harga beli buku dan harga beli pensil. Namun saat ditanya terkait 

langkah membuat model matematika, S-4 menjawab menggunakan cara eliminasi, 

dan tidak menjelaskan langkah membuat model matematika. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa S-4 kurang mampu mengoneksikan antara pengetahuan yang 

diperoleh dengan permasalahan sehari-hari. 
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(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-4 mampu 

memahami soal karena dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal. 

Saat wawancara S-4 juga mampu menjelaskan apa yang diketahui dari soal. Namun 

pada hasil pekerjaan soal nomor 4, subjek S-4 salah dalam membuat permisalan 

dan tidak menuliskan langkah membuat model matematika. Saat wawancara S-4 

juga tidak menjelaskan langkah membuat model matematika. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa S-4 kurang memenuhi indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, S-4 kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu konsep 

SPLDV dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 

4.1.7.5 Subjek Penelitian S-5 dengan Regulation of Behavior 

4.1.7.5.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

dalam menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) 

dalam satu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-5 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.35 berikut ini. 
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Gambar 4.35 Hasil Pekerjaan S-5 pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.35 terlihat bahwa S-5 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-5 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. S-5 sudah mampu menyelesaikan masalah 

menggunakan dua versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan metode 

gabungan untuk versi penyelesaian yang pertama dan metode eliminasi untuk versi 

penyelesaian yang kedua. Berdasarkan jawaban S-5 tampak bahwa subjek sudah 

mampu menggunakan konsep untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. 

Pada versi penyelesaian yang pertama subjek sudah mampu menggunakan metode 

gabungan yaitu mengeliminasi kedua persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑦. 

Kemudian mensubstitusikan nilai tersebut untuk menentukan nilai 𝑥. Pada versi 

penyelesaian yang kedua subjek juga sudah mampu menggunakan metode eliminasi 

yaitu mengeliminasi nilai 𝑥 sehingga diperoleh nilai 𝑦. Kemudian mengeliminasi 

nilai 𝑦 untuk menentukan nilai 𝑥. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-

5 pada soal nomor 1 sesuai kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 81. Artinya S-5 sudah mampu mengoneksikan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) dengan 

baik. Selain itu, S-5 juga sudah mampu menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

pada soal nomor 1. 
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(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-5) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 103. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-5 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1? 

S-5 : yang diketahui persamaan satu 3𝑥 − 2𝑦 = 8, persamaan kedua 12𝑥 +
3𝑦 = 21. 

P : yang ditanyakan apa? 

S-5 : 𝑥 dan 𝑦. 

S-5 : 𝑥 dan 𝑦. 

P : iya, kemudian bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 

1? 

S-5 : yang pertama jawab. 

P : iya, bagaimana kamu menjawabnya? 

S-5 : versi yang pertama tuh cara campuran.  

P : kemudian versi penyelesaian yang kedua apa? 

S-5 : eliminasi. 

P : versi pertama kan cara campuran ya, bagaimana cara kamu 

mengerjakannya? 

S-5 : yang pertama pakai eliminasi dulu.  

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-5 : 𝑥. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : mengalikan setiap persamaan. Persamaan pertama dikali 4, persamaan 

kedua dikali 1.  

P : iya, terus? 

S-5 : dikurangi. Karena biar habis. Terus diperoleh −11𝑦 = 11, 𝑦 =
11

−11
, 𝑦 =

−1. 

P : setelah memperoleh nilai 𝑦, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : pakai cara substitusi. Untuk substitusi pakai persamaan ke 1, 3𝑥 − 2𝑦 =
8,. Jadi −1 ini dimasukkan ke 𝑦. Jadi 3𝑥 − 2(−1) = 8. Jadi 𝑥 nya 2. 

P : kemudian yang versi kedua kamu pakai cara apa? 

S-5 : eliminasi 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : eliminasi 𝑥. Terus yang kedua eliminasi 𝑦. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 1 apa? 

S-5 : 𝑦 nya 2, 𝑥 nya −1. 

Gambar 4.36 Skrip Wawancara Subjek S-5 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-5 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-5 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah secara runtut dan benar yang 

dimulai dari menuliskan apa yang diketahui sampai menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. S-5 juga sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan dua 

versi penyelesaian (open ended) yaitu menggunakan konsep gabungan (eliminasi 

dan substitusi) dan eliminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-5 mampu 

mengoneksikan antara konsep eliminasi dan substitusi pada materi yang sama yaitu 

SPLDV. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-5 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap.  Saat wawancara S-5 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-5 mampu menuliskan penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas 

mulai dari menggunakan konsep gabungan untuk versi penyelesaian yang pertama 

dan menggunakan konsep eliminasi untuk versi penyelesaian yang kedua, serta 

menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan benar. Saat wawancara S-5 juga 

mampu menjelaskan langkah pengerjaan soal. Langkah yang dijelaskan sudah 

benar dan runtut, serta dapat menyebutkan alasan mengapa melakukan langkah 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-5 memenuhi indikator kemampuan 

koneksi matematis yaitu koneksi antar konsep dalam suatu materi matematika, dan 

pada penelitian ini S-5 mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi dengan 

konsep substitusi dalam materi matematika yang sama yaitu SPLDV. 

4.1.7.5.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan topik 

SPLDV dengan topik bilangan, yang mana topik SPLDV adalah topik yang sedang 
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dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 

adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-5 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.37 berikut ini. 

 
Gambar 4.37 Hasil Pekerjaan S-5 pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.37 terlihat bahwa S-5 mampu memahami soal 

dengan cukup baik karena dapat menuliskan apa yang ditanya dalam soal dengan 

benar namun kurang lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal. 

Berdasarkan jawaban S-5 tampak bahwa subjek sudah mampu menggunakan 

konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. S-5 

mampu mengerjakan dengan lengkap walaupun kurang runtut karena menuliskan 

permisalan dibagian diketahui. Namun langkah-langkah yang ditulis sudah benar 

mulai dari memisalkan, membuat model matematika, dan menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan, hingga membuat 

kesimpulan dari permasalahan. Selain itu, S-5 sudah mampu menghubungkan 

SPLDV dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam membuat 

model matematika. Hal ini berarti S-5 mampu mengoneksikan pengetahuan yang 

dimiliki dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 
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(P) dan subjek (S-5) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 103. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-5 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2? 

S-5 : diketahui jumlah bilangan adalah 41 dan selisih kedua bilangan itu adalah 

19. Yang ditanya tentukan masing-masing bilangan tersebut. 

P : setelah kamu menulis yang diketahui dan ditanyakan. Bagaimana langkah 

kamu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

S-5 : dimisalkan bilangan terbesar itu 𝑥 dan bilangan kecil itu 𝑦.  

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : membuat model matematika. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : karena persamaan 1 jumlah dua bilangan adalah 41, jadi 𝑥 + 𝑦 = 41.  

P : terus persamaan duanya? 

S-5 : karena persamaan 2 selisih dua bilangan adalah 19, jadi 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : setelah membuat model matematika, bagaimana cara kamu menentukan 

himpunan penyelesaiannya? 

S-5 : menggunakan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi 𝑦 nya dulu. terus diperoleh 𝑥 = 30. 

P : iya, terus? 

S-5 : 𝑥 nya dimasukkan ke persamaan 1. Terus diperoleh 𝑦 = 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-5 : 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

Gambar 4.38 Skrip Wawancara Subjek S-5 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-5 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-5 sudah 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar dan runtut. S-5 juga sudah 

mampu menjelaskan langkah dalam membuat model matematika yaitu 

mengaitkannya dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa S-5 mampu mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya dengan pengetahuan yang baru S-5 dapatkan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 
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Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-5 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang ditanyakan dengan benar tapi kurang 

lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui. Namun saat wawancara S-5 mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain 

itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 2, subjek S-5 mampu menuliskan penyelesaian 

masalah secara lengkap walaupun kurang runtut karena menuliskan permisalan 

dibagian diketahui. Namun saat wawancara S-5 mampu menjelaskan penyelesaian 

masalah dengan benar dan runtut. Selain itu, S-5 juga mampu menjelaskan langkah 

dalam membuat model matematika yaitu dengan mengaitkannya dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa S-5 

memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar topik 

dalam matematika. Dalam penelitian ini S-5 mampu mengoneksikan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan 

dengan pengetahuan yang baru S-5 dapatkan yaitu SPLDV. 

4.1.7.5.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

SPLDV sedangkan bidang ilmu lain adalah fisika (kecepatan). Soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-5 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.39 berikut ini. 
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Gambar 4.39 Hasil Pekerjaan S-5 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.39 terlihat bahwa S-5 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar. Berdasarkan jawaban S-5 tampak bahwa subjek menuliskan 

rumus kecepatan yang digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-

5 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-5 pada soal 

nomor 3 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis 

yang terdapat pada Lampiran 82, karena kurang tepat dalam membuat permisalan 

dan tidak membuat kesimpulan penyelesaian soal matematika dalam bidang ilmu 

lain. Hal tersebut berarti S-5 kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yang 

didapat dengan permasalahan dalam bidang lain (fisika). 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-5) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 103. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-5 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyaka dari soal nomor 

3? 

S-5 : diketahui perahu yang bergerak searah arus sungai menempuh jarak 60 mil 

dalam 4 jam dan perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus 
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sungai maka menempuh jarak 60 mil dalam 6 jam ditanya a kecepatan 

perahu b kecepatan aliran sungai. 

P : setelah kamu menulis yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 

langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

S-5 : membuat permisalan. 

P : setelah membuat permisalan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : buat rumus. 

P : rumus apa yang kamu buat? 

S-5 : rumus kecepatan. 

P : kamu mendapatkan rumus itu darimana? 

S-5 : dari buku. 

P : oh dari buku. Nah setelah kamu menulis rumus, langkah apalagi yang kamu 

lakukan? 

S-5 : membuat model matematika. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : persamaan satu tu, 𝑣 = 𝑥 + 𝑦, trus 𝑠 sama 𝑡 tu 60 sama 4. 

P : 60 itu jarak yang bagaimana? 

S-5 : jarak yang searah arus. 4 juga waktu yang searah arus.  

P : iya, terus? 

S-5 : jadi persamaan satu, 𝑥 + 𝑦 =
60

4
, 𝑥 + 𝑦 = 15. 

P : nah yang persamaan kedua bagaimana? 

S-5 : kalo yang ini melawan arus berarti dikurangi trus 𝑥 − 𝑦 =
60

6
. 

P : jadi setelah kamu membuat model matematika, apa langkah yang kamu 

lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika 

tersebut? 

S-5 : dengan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi 𝑥. Terus diperoleh 𝑦 nya 2,5. 

P : iya, terus?  

S-5 : disubstitusikan ke persamaan 1. Terus diperoleh 𝑥 = 12,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-5 : 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

Gambar 4.40 Skrip Wawancara Subjek S-5 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-5 mampu memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-5 sudah 

mampu menggunakan materi fisikanya yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana 

rumus kecepatan digunakan untuk membuat model matematika. Selain itu, S-5 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Namun 

kesimpulan yang dijelaskan S-5 belum benar karena S-5 tidak menjelaskan 

kesimpulan penyelesaian soal dalam bidang ilmu lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
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S-5 kurang mampu mengoneksikan antara bidang matematika yaitu SPLDV dengan 

bidang fisika yaitu tentang kecepatan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-5 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-5 mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

3, subjek S-5 mampu menuliskan penyelesaian masalah namun kurang runtut 

karena menuliskan permisalan dibagian diketahui dan permisalan yang ditulis 

kurang lengkap. S-5 juga tidak menuliskan kesimpulan penyelesaian soal dalam 

bidang ilmu lain. Saat wawancara, S-5 juga tidak menjelaskan kesimpulan 

penyelesaian soal dalam bidang ilmu lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-5 

kurang memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara 

matematika dengan bidang ilmu lain yaitu fisika. Dalam penelitian ini S-5 kurang 

mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah di fisika yaitu 

kecepatan. 

4.1.7.5.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika 

adalah SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. 

Soal nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-5 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.41 berikut ini. 
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Gambar 4.41 Hasil Pekerjaan S-5 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.41 terlihat bahwa S-5 tidak menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal. Namun S-5 mampu menulis apa yang ditanya dalam soal 

walaupun kurang lengkap. Berdasarkan jawaban S-5 tampak bahwa subjek dapat 

mengubah permasalahan sehari-hari kedalam model matematika walaupun 

permisalan yang dibuat kurang lengkap. Selain itu, S-5 mampu menggunakan 

konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. 

Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-5 pada soal nomor 4 sesuai dengan 

kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang terdapat pada Lampiran 82. 

Artinya, S-5 sudah mampu mengoneksikan SPLDV dalam matematika yaitu 

sebagai cara untuk menentukan harga beli barang. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-5) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 103. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-5 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4? 

S-5 : yang diketahui Raja membeli 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan 

harga 16500 dan Sakya 2 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 11500. 

P : apa yang ditanyakan? 

S-5 : harga satu buku tulis dan satu buah pensil. 
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P : setelah kamu menulis apa yang diketahui dan ditanyakan. Bagaimana 

langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-5 : dimisalkan. Harga buku tulis diumpamakan sebagai 𝑥. Harga pensil 

diumpamakan sebagai 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-5 : buat model matematikanya. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : dimasukkan ke buku dan pensilnya itu, di model matematika Raja tu 

persamaan 1. Jadi persamaan satu 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 dan Sakya adalah 

persamaan kedua, persamaan duanya 2𝑥 + 3𝑦 = 11500.  

P : setelah membuat model matematika, apa langkah yang kamu lakukan 

dalam menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika 

tersebut? 

S-5 : dengan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi kan 𝑥 nya. Disamakan 𝑥 nya dulu. yang persamaan 

pertama dikali 2, terus yang kedua dikali 3. 

P : iya, terus?  

S-5 : diperoleh 𝑦 = 1500. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 4 apa? 

S-5 : 𝑦 nya 1500 trus 𝑥 nya 3500. 

Gambar 4.42 Skrip Wawancara Subjek S-5 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-5 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. S-5 juga sudah 

mampu menjelaskan langkah dalam membuat model matematika dari permasalahan 

sehari-hari. Selain itu, S-5 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan 

runtut dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa S-5 mampu mengoneksikan antara 

pengetahuan yang diperoleh dengan permasalahan sehari-hari. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-5 tidak 

menuliskan apa yang diketahui tetapi menuliskan apa yang ditanya dalam soal. 

Namun saat wawancara S-5 mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanya 

dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 4, subjek S-

5 mampu menuliskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. Saat 
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wawancara S-5 juga mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut 

mulai dari mengubah permasalahan sehari-hari kedalam model matematika sampai 

membuat kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan S-5 memenuhi indikator kemampuan 

koneksi matematis yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini, S-5 mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV 

dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 

4.1.7.6 Subjek Penelitian S-6 dengan Regulation of Behavior 

4.1.7.6.1 Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi (gabungan) dalam 

satu materi yang sama yaitu SPLDV. Penyelesaian soal nomor 1 juga diminta 

menggunakan dua versi penyelesaian yaitu metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian lainnya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menggunakan 

versi penyelesaian apapun akan menghasilkan jawaban yang sama (open ended). 

Soal nomor 1 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-6 pada soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 

4.43 berikut ini. 

 
Gambar 4.43 Hasil Pekerjaan S-6 pada Soal Nomor 1 
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Berdasarkan Gambar 4.43 terlihat bahwa S-6 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap. S-6 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan benar yaitu nilai 𝑥 dan 𝑦. Berdasarkan jawaban S-6 tampak bahwa subjek 

sudah mampu menggunakan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode 

gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV yaitu mengeliminasi 

kedua persamaan sehingga diperoleh nilai 𝑥. Kemudian mensubstitusikan nilai 

tersebut untuk menentukan nilai 𝑦. Setelah dilakukan pengecekan, hasil akhir 

pekerjaan S-6 pada soal nomor 1 sesuai kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82. Namun S-6 hanya menggunakan satu 

versi penyelesaian dalam menyelesaikan masalah padahal di soal diminta untuk 

menggunakan dua versi penyelesaian. Hal tersebut berarti S-1 mampu 

mengoneksikan konsep menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan 

substitusi (gabungan) namun kurang mampu menyelesaikan masalah open ended. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-6) terkait hasil pekerjaan soal nomor 1. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 104. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-6 : paham.  

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1. 

P : yang diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 +
3𝑦 = 21. Ditanya nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : langkah apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-6 : 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dengan 12𝑥 + 3𝑦 = 21 saya samakan. 

P : apanya yang disamakan?  

S-6 : 𝑦. 

P : kenapa disamakan? 

S-6 : saya mau mengeliminasi 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-6 : terus diperoleh 𝑥 nya sama dengan 2. 

P : setelah diperoleh 𝑥 = 2, apa yang kamu lakukan lagi? 

S-6 : saya pakai yang 3𝑥 − 2𝑦 = 8 yang persamaan pertama untuk mencari 𝑦. 

Nah hasilnya diperoleh −1. 
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P : apakah kamu tahu kalau soal nomor 1 diperintahkan untuk menggunakan 2 

versi penyelesaian? 

S-6 : engga. 

P : tidak tahu? 

S-6 : tidak lihat hehe. 

P : jadi soal nomor 1 itu menggunakan dua versi penyelesaian. Lah ini kamu 

baru satu versi, cara gabungan. Jadi kesimpulan soal nomor 1 apa? 

S-6 : kesimpulannya jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

Gambar 4.44 Skrip Wawancara Subjek S-6 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1, S-6 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap. Selain itu S-6 

sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah secara runtut dan benar yang 

dimulai dari menuliskan apa yang diketahui sampai menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. S-6 juga sudah mampu menggunakan konsep gabungan (eliminasi 

dan substitusi). Namun S-6 hanya menggunakan satu versi penyelesaian. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa S-6 mampu mengoneksikan antara konsep eliminasi 

dan substitusi pada materi yang sama yaitu SPLDV namun kurang mampu 

menyelesaikan masalah open ended. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-6 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap.  Saat wawancara S-6 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

1, subjek S-6 mampu menggunakan konsep gabungan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV, serta menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar. Saat wawancara S-6 juga mampu menjelaskan langkah pengerjaan soal. 

Langkah yang dijelaskan sudah benar dan runtut, serta dapat menyebutkan alasan 

mengapa melakukan langkah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-6 

memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar konsep 

dalam suatu materi matematika, dan pada penelitian ini S-6 mampu mengoneksikan 
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antara konsep eliminasi dengan konsep substitusi dalam topik matematika yang 

sama yaitu SPLDV. 

4.1.7.6.2 Soal Nomor 2 

Soal nomor 2 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan topik 

SPLDV dengan topik bilangan, yang mana topik SPLDV adalah topik yang sedang 

dipelajari, sedangkan topik bilangan (penjumlahan dan pengurangan bilangan) 

adalah topik yang sedang tidak dipelajari. Soal nomor 2 dapat dilihat pada Lampiran 

81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-6 pada soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.45 berikut ini. 

 
Gambar 4.45 Hasil Pekerjaan S-6 pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.45 terlihat bahwa S-6 kurang mampu memahami 

soal karena tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal, tetapi menuliskan 

permisalan yang seharusnya ditulis dibagian penyelesaian. S-6 sudah mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal yaitu tentukan masing-masing 

bilangan. Berdasarkan jawaban S-6 tampak bahwa subjek sudah mampu 

menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan himpunan penyelesaian 

SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-6 pada soal nomor 2 

kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 82, karena S-6 tidak lengkap dalam menuliskan langkah 

membuat model matematika dari permasalahan. Namun model matematikanya 

langsung dioperasikan menggunakan metode gabungan dan hasil akhirnya benar. 

Hal ini berarti S-6 mampu mengaitkan pengetahuan yang dimiliki yaitu 
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mengoneksikan SPLDV dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya 

yaitu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan.   

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-6) terkait hasil pekerjaan soal nomor 2. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 104. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-6 : ya, iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

2? 

S-6 : diketahui 𝑥 bilangan besar, 𝑦 bilangan kecil, udah. 

P : bukankah kalau memisalkan sudah masuk ke penyelesaian? 

S-6 : iya. 

P : berarti kamu diketahuinya langsung menjawab ya? 

S-6 : ya. 

P : lalu yang ditanya apa? 

S-6 : masing-masing bilangan tersebut. 

P : baik, seharusnya yang ditulis terlebih dahulu yaitu diketahui dan ditanya, 

sesuai petunjuk pengerjaan soal. 

S-6 : iya. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

S-6 : saya pakai cara eliminasi. 

P : sebelum pakai cara eliminasi, apakah ada langkah lain yang kamu lakukan? 

S-6 : memisalkan 𝑥 nya bilangan besar, 𝑦 nya bilangan kecil. 

P : iya, terus? 

S-6 : membuat jawaban. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : ya kan ini kan saya pakai cara gabungan. Lah yang pertama kan eliminasi. 

P : sebelum ke eliminasi kan membuat model matematika. Nah cara kamu 

membuat model matematikanya itu bagaimana ? Kenapa ini 𝑥 + 𝑦 = 41? 

S-6 : karena......... karena diketahui jumlahnya 41 dan selisihnya 19. 

P : baik, terus? 

S-6 : eliminasi 𝑦 diperoleh 𝑥 = 30. 

P : setelah diperoleh 𝑥 = 30, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : pakai cara gabungan yang kedua. 

P : apa itu? 

S-6 : substitusi. Substitusi ke 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : terus? 

S-6 : terus diperoleh 𝑦 = 11. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 2 apa? 
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S-6 : jadi 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

Gambar 4.46 Skrip Wawancara Subjek S-1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

2, S-6 kurang memahami soal karena tidak menjelaskan apa yang diketahui dalam 

soal, tetapi menjelaskan permisalan yang seharusnya dijelaskan dibagian 

penyelesaian. S-6 sudah mampu menyebutkan apa yang ditanyakan dalam soal 

yaitu masing-masing bilangan. Saat ditanya terkait langkah membuat model 

matematika, S-6 kurang rinci dalam menjelaskannya. Namun S-6 sudah mampu 

menjelaskan penyelesaian masalah yaitu menggunakan metode gabungan untuk 

menentukan nilai masing-masing bilangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-6 

mampu mengoneksikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya dengan 

pengetahuan yang baru S-6 dapatkan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-6 kurang mampu 

memahami soal karena tidak menuliskan apa yang diketahui dari soal. Saat 

wawancara S-6 juga tidak menjelaskan apa yang diketahui dari soal. Namun, pada 

hasil pekerjaan soal nomor 2, S-6 dapat menyelesaikan soal secara runtut dan benar. 

Saat wawancara S-6 juga mampu menjelaskan langkah penyelesaian soal walaupun 

terdapat langkah yang belum rinci. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-6 memenuhi 

indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar topik dalam 

matematika. Dalam penelitian ini S-6 mampu mengoneksikan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan 

pengetahuan yang baru S-6 dapatkan yaitu SPLDV. 

4.1.7.6.3 Soal Nomor 3 

Soal nomor 3 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengoneksikan 

matematika dengan bidang ilmu lain. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

SPLDV sedangkan bidang ilmu lain adalah fisika (kecepatan). Soal nomor 3 dapat 

dilihat pada Lampiran 81. 
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(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-6 pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 

4.47 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.47 Hasil Pekerjaan S-6 pada Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.47 terlihat bahwa S-6 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan jawaban S-6 tampak bahwa subjek 

membuat model matematika tapi memisalkannya ditulis dibagian diketahui. S-6 

juga menuliskan rumus kecepatan yang digunakan untuk membuat model 
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matematika. Selain itu, S-6 mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil 

pekerjaan S-6 pada soal nomor 3 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes 

kemampuan koneksi matematis yang terdapat pada Lampiran 82, karena S-6 tidak 

menuliskan kesimpulan penyelesaian soal dalam bidang ilmu lain. Hal tersebut 

berarti S-6 kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yang didapat dengan 

permasalahan dalam bidang lain (fisika). 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-6) terkait hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 104. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-6 : kurang paham. 

P : tapi bisa menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan? 

S-6 : bisa. 

P : coba jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 1. 

S-6 : yang diketahui bergerak searah arus sungai 60 mil dalam 4 jam dan 

bergerak lawan arah arus sungai 60 mil dalam 6 jam. 

P : terus yang ditanyakan? 

S-6 : kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 3? 

S-6 : memisalkan. 

P : apa yang dimisalkan? 

S-6 : 𝑥 kecepatan perahu dan 𝑦 kecepatan aliran sungai. 

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : saya buat model matematika. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : cara membuatnya 𝑥 + 𝑦 =
60

4
. 

P : kenapa model matematikanya seperti itu? 

S-6 : karena cara mencari kecepatan ya gitu, s bagi t. 

P : jadi rumus kecepatan apa? 

S-6 : s bagi t. 

P : berarti kamu mengaitkan antara matematika dengan kecepatan, konsep 

fisika ya ? 

S-6 : iya, persamaan pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 atau searah arus. 

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang dilakukan? 
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S-6 : dieliminasi. 

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-6 : eliminasi, eliminasi y. Diperoleh 𝑥 nya sama dengan 12,5. 

P : iya, terus? 

S-6 : dengan cara substitusi diperoleh 𝑦 nya sama dengan 2,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-6 : kesimpulannya jadi 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

Gambar 4.48 Skrip Wawancara Subjek S-6 pada Hasil Pekerjaan Nomor 3 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

3, S-6 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat dilihat 

selengkapnya pada Lampiran 94. S-6 sudah mampu menggunakan materi fisikanya 

yaitu kecepatan dengan tepat, yang mana rumus kecepatan digunakan untuk 

membuat model matematika. Selain itu, S-6 mampu menjelaskan penyelesaian 

masalah dengan runtut dan benar. Namun kesimpulan yang dijelaskan S-6 belum 

benar, karena S-6 tidak menjelaskan kesimpulan penyelesaian soal dalam bidang 

ilmu lain. Hal ini menunjukkan bahwa S-6 kurang mampu mengoneksikan antara 

bidang matematika yaitu SPLDV dengan bidang fisika yaitu tentang kecepatan. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-6 mampu 

memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. Saat wawancara S-6 mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanya dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 

3, subjek S-6 mampu menuliskan penyelesaian masalah walaupun kurang runtut 

karena membuat permisalannya dibagian diketahui. Namun saat wawancara S-6 

mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan runtut dan benar. S-6 juga 

menjelaskan bahwa awalnya menggunakan rumus kecepatan sebelum membuat 

model matematika. Namun kesimpulan yang ditulis dan dijelaskan S-6 tidak 

dihubungkan dengan bidang ilmu lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa S-6 kurang 

memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antara 

matematika dengan bidang ilmu lain yaitu fisika. Dalam penelitian ini S-6 kurang 
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mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah di fisika yaitu 

kecepatan. 

4.1.7.6.4 Soal Nomor 4 

Soal nomor 4 merupakan soal open ended yang memuat indikator yang 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam menghubungan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. Pada butir soal ini, bidang matematika adalah 

SPLDV sedangkan kehidupan sehari-hari adalah tentang harga beli barang. Soal 

nomor 4 dapat dilihat pada Lampiran 81. 

(a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Hasil pekerjaan subjek S-6 pada soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 

4.49 berikut ini. 

 
Gambar 4.49 Hasil Pekerjaan S-6 pada Soal Nomor 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.49 terlihat bahwa S-6 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan jawaban S-6 tampak bahwa subjek 

sudah mampu menggunakan konsep metode gabungan untuk menentukan 

himpunan penyelesaian SPLDV. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan S-

6 pada soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan koneksi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 82, karena S-6 kurang lengkap dalam 
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membuat model matematika dari permasalahan. Selain itu, kesimpulan yang 

dituliskan S-6 kurang sesuai dengan permasalahan karena S-6 tidak menuliskan 

kesimpulan dari penyelesaian soal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti S-6 

kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yang didapat kedalam permasalahan 

sehari-hari. 

(b) Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan dari 

wawancara keseluruhan. Skrip wawancara berikut berisi percakapan antara peneliti 

(P) dan subjek (S-6) terkait hasil pekerjaan soal nomor 4. Hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 104. 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-6 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4? 

S-6 : diketahui Raja dan Sakya membeli buku dan pensil. Yang dibeli Raja yaitu 

4 buku dan 2 pensil. Sedangkan Sakya membeli 2 buah buku dan 3 buah 

pensil.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-6 : saya pakai cara gabungan. 

P : sebelum menggunakan cara gabungan, apakah ada langkah lain yang kamu 

lakukan? 

S-6 : ada, memisalkan. 

P : apa yang dimisalkan? 

S-6 : misalkan 𝑥 sama dengan harga satuan buku dan 𝑦 harga satuan pensil.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-6 : saya pakai cara gabungan. 

P : sebelum menggunakan cara gabungan, apakah ada langkah lain yang kamu 

lakukan? 

S-6 : ada, memisalkan. 

P : apa yang dimisalkan? 

S-6 : misalkan 𝑥 sama dengan harga satuan buku dan 𝑦 harga satuan pensil.  

P : oh, setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : membuat model mat. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : dengan cara gabungan. 

P : iya, terus? 

S-6 : eliminasi. 

P : apa yang dieliminasi? 

S-6 : eliminasi 𝑦. Jadi 𝑥 nya diperoleh 3500 dan 𝑦 nya 1500. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 4 apa ?  
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S-6 : jadi harga 𝑥 sama dengan harga satuan buku sama dengan 3500 dan 𝑦 harga 

satuan pensil 1500. 

P : oke, makasih mas Raja. 

S-6 : sama-sama. 

Gambar 4.50 Skrip Wawancara Subjek S-6 pada Hasil Pekerjaan Nomor 4 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

4, S-6 mampu memahami soal dengan baik karena dapat menjelaskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 

94. Selain itu S-6 sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah yaitu 

menggunakan metode gabungan untuk menentukan harga beli buku dan harga beli 

pensil. Namun saat ditanya terkait langkah membuat model matematika, S-6 

menjawab menggunakan cara gabungan, dan tidak menjelaskan langkah membuat 

model matematika. Selain itu, kesimpulan yang dijelaskan S-6 juga kurang lengkap 

karena masih dalam bentuk variabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-6 kurang 

mampu mengoneksikan antara pengetahuan yang diperoleh dengan permasalahan 

sehari-hari. 

(c) Triangulasi 

Setelah dianalisis hasil pekerjaan dan hasil wawancara, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil pekerjaan tes kemampuan koneksi matematis S-6 mampu 

memahami soal karena dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal. 

Saat wawancara S-6 juga mampu menjelaskan apa yang diketahui dari soal. Selain 

itu, pada hasil pekerjaan soal nomor 4, subjek S-6 kurang lengkap dalam membuat 

model matematika. Saat wawancara S-6 juga tidak menjelaskan langkah membuat 

model matematika. Kesimpulan yang ditulis dan dijelaskan S-6 juga tidak dalam 

kehidupan sehari-hari tetapi masih dalam bentuk variabel. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa S-6 kurang memenuhi indikator kemampuan koneksi matematis yaitu 

koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, S-

6 kurang mampu mengoneksikan pengetahuan yaitu SPLDV dengan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu harga beli barang. 
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4.1.8 Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek Penelitian 

Setelah dilakukan analisis hasil pekerjaan subjek berdasarkan self regulated 

learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa diperoleh hasil yang disajikan pada 

Tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Tabel Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek Penelitian 

Kategori Self Regulated 

Learning 

Kode 

Subjek 

Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

1 2 3 4 

Regulation of Cognition S-1 Mampu Mampu Mampu Mampu 

S-2 Mampu Mampu Mampu Mampu 

Regulation of Motivation S-3 Mampu Mampu Mampu Kurang 

Mampu 

S-4 Mampu Mampu Mampu Kurang 

Mampu 

Regulation of Behavior S-5 Mampu Mampu Kurang 

Mampu 

Mampu 

S-6 Mampu Mampu Kurang 

Mampu 

Kurang 

Mampu 

Keterangan: 

Indikator 1 : koneksi antara konsep eliminasi dan konsep substitusi (gabungan) pada 

materi yang sama yaitu SPLDV. 

Indikator 2 : koneksi antar topik dalam matematika yaitu topik SPLDV dengan 

topik bilangan. 

Indikator 3 : koneksi matematika yaitu SPLDV dalam bidang ilmu lain yaitu fisika. 

Indikator 4 : koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, dari 6 subjek penelitian yang terpilih diperoleh hasil 

bahwa dua subjek dengan kategori regulation of cognition memenuhi keempat 

indikator kemampuan koneksi matematis. Dua subjek dengan kategori regulation 

of motivation memenuhi tiga indikator kemampuan koneksi matematis dan hanya 

satu indikator kemampuan koneksi matematis yang kurang mampu untuk dipenuhi. 

Dua subjek dengan kategori regulation of behavior, satu subjek memenuhi tiga 

indikator kemampuan koneksi matematis, sedangkan satu subjek lainnya hanya 

memenuhi dua indikator kemampuan koneksi matematis. 

4.2 Pembahasan Penelitian 

Pembahasan pada bab ini dijabarkan tentang kemampuan koneksi 

matematis pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended, perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis, dan kemampuan 
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koneksi matematis ditinjau dari self regulated learning (pengaturan diri dalam 

belajar) siswa. 

4.2.1 Kemampuan Koneksi Matematis pada Model Pembelajaran Matematika 

Knisley dengan Pendekatan Open Ended 

Pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended, materi yang disampaikan yaitu SPLDV. Media yang digunakan selama 

pembelajaran berlangsung meliputi lembar kerja siswa (LKS) dan lembar tugas 

siswa (LTS). Pembelajaran yang dilakukan melibatkan siswa secara seimbang. Dari 

empat tahap pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan 

open ended, tahap kesatu dan ketiga guru lebih aktif sedangkan pada tahap kedua 

dan keempat siswa yang lebih aktif. Sejalan dengan yang dituliskan oleh Trisnawati 

(2015, hlm. 20) bahwa dengan model pembelajaran matematika Knisley 

memberikan kesempatan siswa untuk merumuskan konsep baru serta 

membandingkan konsep baru dengan konsep lama, sehingga hal tersebut 

mendukung kemampuan koneksi matematis siswa.  

Pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended, guru tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun guru juga 

memfasilitasi siswa untuk membangun konsep pengetahuannya sendiri melalui 

LKS dan menyelesaikan masalah open ended melalui pengerjaan LTS. Melalui soal 

open ended ini diharapkan siswa dapat menjawab permasalahan dengan banyak 

cara, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses 

menemukan sesuatu yang baru. Selain itu, Ranum (2013, h. 27) mengungkapkan 

bahwa keberagaman cara penyelesaian dan jawaban dalam pembelajaran 

matematika akan mendorong respon siswa yang lebih luas terhadap masalah 

matematis sehingga siswa dapat membuat dugaannya sendiri berdasarkan 

kemampuan yang telah dikuasainya. Akhyar (2018) menyatakan bahwa model 

pembelajaran matematika Knisley mampu merangsang siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan soal koneksi matematis. Hal tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2016) yang menunjukkan hasil 

bahwa bahwa kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh model 
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pembelajaran Knisley lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

teridiri dari empat tahap yaitu alegorasi (menerangkan), integrasi (pembaharuan), 

analisis (penyelidikan), dan sintesis (perpaduan). Pada tahap alegorasi 

(menerangkan), guru terlibat lebih aktif dari siswa dalam menjelaskan konsep 

melalui konteks yang familiar berdasarkan istilah yang terkait dengan konsep yang 

telah diketahui siswa. Kemudian tahap integrasi (pembaharuan) dalam model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended merupakan 

kegiatan dimana siswa berperan lebih aktif daripada guru, karena siswa berdiskusi 

bersama kelompoknya sehingga dapat membedakan konsep baru dengan konsep-

konsep yang telah diketahui sebelumnya melalui pengerjaan LKS. Jadi pada tahap 

pertama dan kedua berkaitan dengan teori belajar Ausubel atau teori belajar 

bermakna yaitu membantu siswa dalam mengaitkan konsep lama dengan konsep 

baru yang dipelajarai siswa sehingga siswa mampu menemukan koneksi 

antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi antartopik dalam matematika, 

koneksi antara matematika dan bidang ilmu lain, dan koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tahap analisis (penyelidikan), guru kembali 

aktif dalam bertindak sebagai narasumber dan siswa diberikan kesempatan untuk 

terus menggali lebih jauh konsep baru yang telah diperolehnya melalui pertanyaan 

maupun pendapat yang diajukan kepada guru. Tahap terakhir yaitu sintesis 

(perpaduan), dimana siswa kembali berperan lebih aktif daripada guru yaitu siswa 

menggunakan konsep baru yang telah diperolehnya untuk menyelesaikan masalah 

koneksi matematis yang open ended yang ada pada LTS. Jadi pada tahap ketiga dan 

keempat berkaitan dengan teori belajar Vygotsky yaitu terdapat siklus penyampaian 

materi oleh guru terhadap siswa. Dalam model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended pada tahap ketiga guru lebih aktif dari siswa yang 

sifatnya adalah memberikan bantuan (scaffolding) serta menjadi fasilitator dan pada 

tahap keempat siswa lebih aktif, sebagai respon dari dorongan yang telah diberikan 

oleh guru kepada siswa. Semua tahap pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended juga didukung oleh teori belajar Piaget 
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yang mana terdapat pengintegrasian antara informasi baru dengan informasi lama 

yang telah dimiliki siswa sehingga siswa menemukan sebuah konsep yang 

kemudian digunakan dalam menyelesaikan masalah untuk memperoleh 

pengetahuan. Dengan pengalaman dan latihan yang dialami, diharapkan mampu 

membantu upaya untuk mengeksplorasi kemampuan koneksi matematis siswa. 

Lain halnya dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran 

konvensional yaitu LTS yang diberikan kepada siswa di kelas dengan model 

pembelajaran konvensional tidak menggunakan soal-soal open ended. Perbedaan 

kemampuan koneksi matematis juga terlihat dari hasil tes yang diberikan pada 

kedua kelas tersebut di akhir pembelajaran dengan soal yang sama. Tetapi, 

kemampuan koneksi matematis siswa pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended lebih baik dibandingkan kemampuan 

koneksi matematis siswa dengan model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil tes akhir 

kemampuan koneksi matematis pada siswa dengan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan klasikal. 

Hasil tes menunjukkan bahwa dari 35 siswa yang mengikuti tes kemampuan 

koneksi matematis pada kelas yang menggunakan model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended terdapat 5 siswa yang tidak tuntas dan dari 

33 siswa yang mengikuti tes kemampuan koneksi matematis pada kelas dengan 

model pembelajaran konvensional terdapat 13 siswa yang tidak tuntas. Uji 

ketuntasan klasikal dengan uji proporsi satu pihak (pihak kanan) diperoleh 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,81 > 𝑧(0,5−𝛼) = 1,64. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa siswa di 

kelas dengan model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended telah mencapai ketuntasan klasikal. 

4.2.2 Perbedaan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa  

Pada penelitian ini, terdapat dua kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Pada 

kelas kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran konvensional, sedangkan kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan hasil tes kemampuan 

koneksi matematis diperoleh rata-rata nilai siswa dengan model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended adalah 80,82, sedangkan rata-

rata nilai siswa dengan model pembelajaran konvensional adalah 72,66. 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,94 >

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,66827, sehingga rata-rata tes kemampuan koneksi matematis pada 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari 

rata-rata tes kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran 

konvensional.  

Kemudian antara kelas dengan model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended dan kelas dengan model pembelajaran konvensional 

dilakukan uji kesamaan dua proporsi pihak kanan. Berdasarkan uji kesamaan dua 

proporsi diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,36 dan diperoleh 𝑧(0,5−𝛼) = 1,64. Berdasarkan 

kriteria pengujian 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧(0,5−𝛼) maka 𝐻0 ditolak. Artinya proporsi siswa yang 

tuntas dikelas yang menggunakan model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended lebih dari proporsi siswa yang tuntas di kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan analisis hasil tes kemampuan koneksi matematis diperoleh 

bahwa (1) kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan klasikal dengan 

proporsi 75%; (2) rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari rata-

rata kemampuan koneksi matematis siswa pada model pembelajaran konvensional; 

dan (3) proporsi siswa yang tuntas pada model pembelajaran matematika Knisley 

dengan pendekatan open ended lebih dari proporsi siswa yang tuntas pada model 

pembelajaran konvensional. Artinya kemampuan koneksi matematis siswa kelas 

VIII pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

mencapai ketuntasan klasikal, rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas 

VIII pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional, dan proporsi siswa kelas 
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VIII yang tuntas pada model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan 

open ended lebih dari model pembelajaran konvensional. 

4.2.3 Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Self Regulated Learning 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang meliputi koneksi 

antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi antar topik matematika, 

koneksi antara matematika dan bidang ilmu lain, dan koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menghubungkan antar konsep dalam satu 

materi matematika yang sama apabila (1) menggunakan konsep matematika untuk 

menyelesaikan soal. Siswa dapat mengoneksikan antar topik dalam matematika 

apabila (1) menyatakan permasalahan kedalam model matematika dengan 

mengoneksikannya dengan topik lain; (2) menggunakan konsep matematika untuk 

menyelesaikan soal. 

Siswa dapat mengoneksikan antara matematika dan bidang ilmu lain apabila 

(1) menyatakan permasalahan dalam bidang lain kedalam bentuk matematika; (2) 

menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah dalam bidang lain; 

(3) menuliskan kesimpulan dari penyelesaian soal matematika dalam bidang ilmu 

lain.  Siswa dapat mengoneksikan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

apabila (1) menyatakan permasalahan kehidupan sehari-hari kedalam bentuk 

matematika; (2) menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari; dan (3) menuliskan kesimpulan dari penyelesaian soal 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2.2.1 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dengan Regulation of Cognition 

Subjek wawancara untuk kemampuan koneksi matematis dengan regulation 

of cognition adalah S-1 dan S-2. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 

subjek S-1 dan S-2 mampu memenuhi empat indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi 

antartopik dalam matematika, koneksi antara matematika dan bidang ilmu lain, dan 

koneksi antara matematika dan kehidupan sehari-hari. 

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antarkonsep 

dalam suatu materi matematika, siswa dengan regulation of cognition mampu 

menggunakan konsep gabungan (eliminasi dan substitusi) untuk menyelesaikan 
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permasalahan. Wolters, et al., (2003) menyatakan bahwa siswa dengan regulation 

of cognition menggunakan strategi elaboration sehingga dapat menentukan konsep 

atau ide yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yang kedua yaitu koneksi 

antar topik dalam matematika, siswa dengan regulation of cognition mampu 

mengetahui informasi-informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal serta 

mampu menjelaskan maksud dari masalah menggunakan kalimat dan bahasa 

sendiri. Wolters, et al., (2003) mengemukakan bahwa siswa dengan regulation of 

cognition menggunakan strategi elaboration dimana siswa belajar dengan 

mengubah materi ke dalam kata-kata sendiri. Hal ini berarti bahwa siswa dengan 

regulation of cognition terbiasa untuk memahami suatu permasalahan dengan cara 

mengubah ke dalam kalimat atau bahasanya sendiri sehingga memungkinkan siswa 

untuk mengetahui maksud dan tujuan dari permasalahan. Selain itu, siswa dengan 

regulation of cognition menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan 

bilangan sebagai langkah untuk membuat model matematika dan menggunakan 

model matematika tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini seperti 

yang dinyatakan oleh Wolters, et al., (2003) bahwa siswa dengan regulation of 

cognition menggunakan strategi elaboration dimana siswa mencoba 

menghubungkan materi dengan apa yang sudah siswa ketahui.  

Indikator kemampuan koneksi matematis yang ketiga yaitu koneksi antara 

matematika dan bidang ilmu lain. Siswa dengan regulation of cognition mampu 

mengoneksikan materi matematika dengan konsep kecepatan yang ada di fisika. 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wolters, et al., (2003) bahwa siswa dengan 

regulation of cognition menggunakan strategi elaboration dimana siswa mencoba 

untuk menghubungkan ide-ide dalam suatu pelajaran dengan pelajaran lain bila 

memungkinkan. Selain itu, siswa dengan regulation of cognition yaitu S-1 dan S-2 

mampu memilih rumus yang tepat yaitu rumus kecepatan sebagai langkah untuk 

membuat model matematika dan menggunakan model matematika tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan. Wolters, et al., (2003) menyatakan bahwa siswa 

dengan regulation of cognition menggunakan strategi yang lebih baik dalam belajar 

seperti membuat rangkuman materi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang 



158 
 

 
 

mengatur kognisinya menggunakan strategi membuat rangkuman seperti 

rangkuman rumus dalam belajar sehingga siswa mengerti dan mengingat rumus-

rumus yang nantinya dapat digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Kemudian untuk indikator kemampuan koneksi matematis yang keempat 

yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dengan 

regulation of cognition dapat mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-

hari. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wolters, et al., (2003) bahwa siswa dengan 

regulation of cognition menggunakan strategi elaboration dengan menggali 

informasi yang relevan dari soal sehingga dapat membantunya dalam 

menyelesaikan soal. 

4.2.2.2 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dengan Regulation of Motivation 

Subjek wawancara untuk kemampuan koneksi matematis dengan regulation 

of motivation adalah S-3 dan S-4. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 

subjek S-3 dan S-4 mampu memenuhi tiga indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi antar 

topik matematika, dan koneksi antara matematika dan bidang ilmu lain. 

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antarkonsep 

dalam suatu materi matematika, siswa dengan regulation of motivation mampu 

menggunakan konsep gabungan (eliminasi dan substitusi) untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar topik 

dalam matematika, siswa dengan regulation of motivation mampu menggunakan 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan sebagai langkah untuk membuat 

model matematika dan menggunakan model matematika tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

Indikator kemampuan koneksi matematis yang ketiga yaitu koneksi antara 

konsep dalam matematika dan konsep dalam bidang ilmu lain. Siswa dengan 

regulation of motivation dapat menghubungkan matematika dengan materi fisika. 

Hal ini seperti yang dikatakan Wolters, et al., (2003) bahwa siswa dengan 

regulation of motivation menggunakan strategi relevance enhancement dimana 
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siswa meningkatkan kebermaknaan sebuah tugas dengan menghubungkan ke minat 

pribadinya. Dalam hal ini minat pribadi siswa yaitu materi fisika. 

Kemudian untuk indikator kemampuan koneksi matematis yang keempat 

yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dengan 

regulation of motivation kurang mampu untuk memenuhi indikator tersebut karena 

S-4 kurang mampu menyatakan permasalahan sehari-hari kedalam bentuk 

matematika dan S-3 kurang teliti dalam menggunakan konsep untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

4.2.2.3 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dengan Regulation of Behavior 

Subjek wawancara untuk kemampuan koneksi matematis dengan regulation 

of behavior adalah S-5 dan S-6. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 

subjek S-5 mampu memenuhi tiga indikator kemapuan koneksi matematis yaitu 

koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi antar topik 

matematika, dan koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, 

sedangkan S-6 mampu memenuhi dua indikator kemampuan koneksi matematis 

yaitu koneksi antarkonsep dalam satu materi matematika dan koneksi antar topik 

matematika. 

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antarkonsep 

dalam suatu materi matematika, siswa dengan regulation of behavior mampu 

menggunakan konsep gabungan (eliminasi dan substitusi) untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

Pada indikator kemampuan koneksi matematis yaitu koneksi antar topik 

dalam matematika, siswa dengan regulation of behavior mampu menggunakan 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan sebagai langkah untuk membuat 

model matematika dan menggunakan model matematika tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

Indikator kemampuan koneksi matematis yang ketiga yaitu koneksi antara 

matematika dan bidang ilmu lain. Siswa dengan regulation of behavior kurang 

mampu memenuhi indikator tersebut karena kesimpulan dari penyelesaian soal 

kurang tepat. Kemudian untuk indikator kemampuan koneksi matematis yang 

keempat yaitu koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Siswa 
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dengan regulation of behavior yaitu S-6 kurang mampu memenuhi indikator 

tersebut karena kesimpulan dari penyelesaian soal kurang tepat. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa dengan regulation of behavior harus didampingi dalam 

mengerjakan soal matematika yang dikaitkan dengan bidang lain maupun 

kehidupan sehari-hari. Saat wawancara, siswa dengan regulation of behavior juga 

kesulitan dalam menjelaskan penyelesaian soal sehingga peneliti harus bertanya 

berulang kali. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wolters, et al., (2003) bahwa 

siswa yang mengatur perilakunya membutuhkan bantuan seperti teman dan guru 

dalam belajar sehingga bimbingan dari guru dan teman sangat diperlukan.  

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa siswa dengan regulation of 

cognition cenderung memiliki kemampuan koneksi matematis yang lebih baik 

daripada siswa dengan regulation of motivation maupun siswa dengan regulation 

of behavior. Oleh karena itu dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan self 

regulated learning (pengaturan diri dalam belajar) siswa. Terutama untuk 

kemampuan koneksi matematis siswa meskipun dengan self regulated learning 

(pengaturan diri dalam belajar) yang berbeda.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan 

koneksi matematis pada model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended ditinjau dari self regulated learning siswa, diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended mencapai ketuntasan 

klasikal yaitu terdapat 86% siswa kelas VIII pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended yang mendapatkan nilai 

minimal KKM sebesar 72. 

2. Rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional. 

3. Proporsi siswa kelas VIII yang tuntas pada model pembelajaran matematika 

Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari model pembelajaran 

konvensional. 

4. Kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended ditinjau dari self 

regulated learning siswa sebagai berikut. 

(i) Dua subjek dengan kategori regulation of cognition mampu 

memenuhi keempat indikator kemampuan koneksi matematis yaitu 

koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi 

antartopik dalam matematika, koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain, dan koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. 

(ii) Dua subjek dengan kategori regulation of motivation mampu 

memenuhi tiga indikator kemampuan koneksi matematis yaitu 
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koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika, koneksi 

antartopik dalam matematika, dan koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain. 

(iii) Dua subjek dengan kategori regulation of behavior, satu subjek 

mampu memenuhi indikator koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. Kedua subjek mampu memenuhi indikator 

koneksi antarkonsep dalam suatu materi matematika dan koneksi 

antartopik dalam matematika. 

Jadi diperoleh kesimpulan bahwa siswa dengan regulation of cognition 

cenderung memiliki kemampuan koneksi matematis yang lebih baik 

daripada siswa dengan regulation of motivation maupun siswa dengan 

regulation of behavior. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran matematika Knisley dengan 

pendekatan open ended sebagai salah satu alternatif model pembelajaran 

khususnya untuk menyampaikan materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. 

2. Guru matematika sebaiknya mengetahui kategori self regulated learning 

pada masing-masing siswa dengan menggunakan angket, sehingga guru 

dapat memberikan penanganan yang tepat pada setiap siswa. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan 

model pembelajaran tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis dan self regulated learning siswa. 

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalam dan tidak terbatas pada 

variabel tertentu. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Kode 

1 ADISTY RISQULLAH SANTOSO E-01 

2 AHMAD FAUZAN AFRIZA E-02 

3 AHYAITA AURORA LIRISTIAWATI E-03 

4 ALDO AADIYAAT TAMMA WIBOWO E-04 

5 ANDIKA CAHYO NA'IL E-05 

6 ANDITA APRILIA E-06 

7 ANISA DINI ARIANTI E-07 

8 CITRA KUSUMA WARDANI E-08 

9 DAFFA DEWANGGA E-09 

10 DEA ANANTA E-10 

11 ERLANGGA META HERDIYANTO E-11 

12 FAUZIAR BINTANG AVRILIANO E-12 

13 FIOLINDA JOHANA C.    E-13 

14 GANANG RESTU KARTIKA E-14 

15 GILANG FEBRIAS E-15 

16 HASNAK NUUR FADHILLAH E-16 

17 ILHAM MARTZIANO UTOMO E-17 

18 INDIRA ABIWARDANI WIBOWO E-18 

19 INTAN RAHAYU  E-19 

20 MOCH. HAFIDZ KOMARUDIN E-20 

21 MORENA DINDARA ALIFIA E-21 

22 NADIA LUHFITASARI E-22 

23 OKKY ILHAM SAPUTRA E-23 

24 PRACITA SEKAR SUASANA E-24 

25 RAJA GEDE AGUNG E-25 

26 RAJIB ADZIQ SAPUTRA E-26 

27 RIMBA SISKA SUKMASARI E-27 

28 RYZAL MAULANA E-28 

29 SAFIRA NURUL HIDAYAH E-29 

30 SASKIA NOFITA ANJANI E-30 

31 SEKAR CAHYANING ATHI E-31 

32 SETYA ABDI NUGROHO E-32 

33 SILVANIA PUTRI AYU N  E-33 

34 TITA MAULINA E-34 

35 ZAHNE PUTRI ASSYIFA R. E-35 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL 

No Nama Kode 

1 ADILFA NOVIANUR K-01 

2 AGUSTIN NUR ROCHMAH S. K-02 

3 ALIYA ATHA VIOLA K-03 

4 CATRIN NUGRAINI K-04 

5 CLARA AULIA PUTRI RAMADANY K-05 

6 DEVANNY ZSA-ZSA KARUNIALITA K-06 

7 DHAVELA NURHIDAYAH K-07 

8 DJENAR CAHYA SAPUTRA K-08 

9 FAHREZA YUAN NOERROHMAN K-09 

10 FARO APSAR MOHAN K-10 

11 FAUZAN DAFFA PRASETYA K-11 

12 HANIF FATHURRAHMAN NUGROHO K-12 

13 HASAN NAJIB NOVANTONI K-13 

14 HUSAIN MA`ARIF ASLAM K-14 

15 IVO ROSA HIDAYAH K-15 

16 JAYA YOGATHANA K-16 

17 JOYRO ALYADIL K-17 

18 JUWITA NORANIZA AZ ZAHRA K-18 

19 KARNADYA MOHAMMAD B. U. K-19 

20 LISA DEWI NOVITASARI K-20 

21 MOHAMAD NOVAL ADYTYA P. K-21 

22 MUHAMMAD RAFLI PUTRA J. K-22 

23 MUHAMMAD SULTAN AKBAR K-23 

24 NADIA RIZKY ALIFFIA K-24 

25 NARENDRA SAKYA TANAYA K-25 

26 NURWIDIYAH AGUSTINA K-26 

27 OKTAVIKA RAMADHONA K-27 

28 SALSABILLA PUTRI K-28 

29 SITI MAHMUDAH K-29 

30 VALERINA NAJWA AZZAHRA K-30 

31 YOLANDA ARTIKA SARI K-31 

32 YOSH YUDHO ISZA MAHENDRA K-32 

33 YURICO ADI SEMBODO K-33 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA 

No Nama Kode 

1 ALBERTINE NOVI WIJAYANTI UC-01 

2 ALIFA INDAH CAHYANINGTIAS UC-02 

3 ANGELICA PUTRI BERLIYANTI UC-03 

4 ANGELICA YUSTIN OCTAVIANA UC-04 

5 ANGELINA WIDYA ASIH UC-05 

6 ANINDIA PRATAMA UC-06 

7 AZALIA CLARASYIFA NAZALIA A. UC-07 

8 BENEDICTUS MAYNARDO P. H. UC-08 

9 CINTIA IRAWATI UC-09 

10 DESI RAHMAWATI UC-10 

11 DIAJENG MOUNA UC-11 

12 FEBRIAN SURYO AJIE UC-12 

13 ILHAM MAULANA UC-13 

14 IZZA DITA PUTRI SWANDARU UC-14 

15 KURNIA FITRI PUJI LESTARI UC-15 

16 MARIA DEVITA SEPTIANI P. UC-16 

17 MOCH. ADITYA ARDIANSYAH M. UC-17 

18 MUHAMMAD RAMADI UC-18 

19 NOVA PRIYA DWINANDA UC-19 

20 NOVELYNA FADHILA AZ ZAHRA UC-20 

21 RAFI SUJARWANTO UC-21 

22 RAZYA JILAN RAMADHAN UC-22 

23 REVALINA THALITA P. UC-23 

24 ROSMA DEVITA SARI UC-24 

25 SAMSUL ARIFIN UC-25 

26 TEGAR ARIO WIBOWO UC-26 

27 YANUAR PUTRA RACHMAWAN UC-27 

28 YOHANA AMARA DUHITA S. UC-28 

29 YOHANES BAGOES HIMAWAN UC-29 

30 YUDA RESTU PRATAMA UC-30 

31 ZAKY BUDI SAPUTRA UC-31 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ I 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Satu Variabel 

Alokasi Waktu  : 60 Menit 

Banyak Soal  : 4 Uraian 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

3.6 Menjelaskan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel 

dan penyelesaiannya. 

Koneksi antarkonsep dalam satu 

materi matematika. 

Menentukan solusi dari persamaan 

linear satu variabel. Uraian 3 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

Koneksi antartopik dalam 

matematika. 

Menentukan volume balok jika 

diketahui panjang rusuk dalam bentuk 

persamaan linear satu variabel dan 

jumlah seluruh panjang rusuk balok. 

Uraian 2 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

Koneksi antara konsep dalam 

matematika dan bidang ilmu lain. 

Menentukan suhu benda jika 

diketahui titik terendah dan titik 

tertingginya. 

Uraian 4 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

Koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. 

Menentukan berat satu lempengan 

besi jika diketahui beberapa 

percobaan yang setimbang. 

Uraian 1 
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Lampiran 5 

SOAL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Satu Variabel 

Kelas/ Semester  : VIII/ 1 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

Jumlah Soal  : 4 butir 

Petunjuk: 

1. Tuliskan identitas Anda pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Kerjakan terlebih dahulu butir soal yang menurut Anda mudah. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

4. Bekerjalah secara jujur. 

 

1. Setelah Ahmeda belajar kesetimbangan di sekolah, ia ingin mempraktikannya 

di rumah. Setelah sampai di rumah, ia melihat ada 10 bola besi yang beratnya 

masing-masing 1 kg dan 2 lempengan besi yang beratnya sama, tetapi belum 

diketahui berat masing-masing lempengan itu. Penasaran ingin mengetahui 

beberapa berat lempengan besi, ia melakukan percobaan. 

Percobaan ke-1, ia menemukan bahwa 1 lempengan besi ditambah dengan 1 

bola besi setimbang dengan 4 bola besi. 

Percobaan ke-2, ia menemukan bahwa 1 lempengan besi ditambah dengan 2 

bola besi setimbang dengan 5 bola besi. 

Percobaan ke-3, ia menemukan bahwa 1 lempengan besi ditambah dengan 3 

bola besi setimbang dengan 6 bola besi. 

Percobaan ke-4, ia menemukan bahwa 2 lempengan besi setimbang dengan 6 

bola besi. Berapa gram berat satu lempengan besi tersebut ? 

 

 

 

 



175 
 

 
 

2. Perhatikan model balok berikut ini ! 

 

Jika jumlah seluruh panjang rusuknya 15,6 dm, maka tentukan volume balok 

tersebut ! 

3. Perhatikan persamaan linear satu variabel berikut. 

(
𝑥 + 140

5
) + 90 + 3 (

𝑥 + 30

2
) = 180 

Tentukanlah nilai 𝑥 ! 

4. Dalam ilmu fisika, terdapat empat macam skala yang digunakan dalam 

pengukuran suhu, dua diantaranya adalah skala celcius dan fahrenheit. Pada 

skala celcius, titik rendahnya 0°C dan tingginya dan titik tingginya adalah 

100°C. Sedangkan pada skala fahrenheit, titik terendah adalah 32°F dan titik 

tertingginya adalah 212°F. Hubungan antara skala celcius dengan skala 

fahrenheit dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

𝑇𝐹 − 32

𝑇𝐶
=

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎ℎ𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠
 

dimana 𝑇𝐹 adalah suhu dalam skala Fahreheit dan 𝑇𝐶 adalah suhu dalam skala 

celcius. Apabila sebuah benda mempunyai suhu 25°C, berapa suhu benda 

tersebut dalam skala fahrenheit ? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Satu Variabel 

Kelas/ Semester  : VIII/ 1 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Koneksi 

Matematis 

Jawaban 
Skor 

Maks 
Kriteria 

Skor 

Tiap 

Kriteria 

1. Koneksi antara 

matematika dan 

kehidupan 

sehari-hari. 

Diketahui: 

Jumlah bola besi = 10 buah 

Berat setiap bola besi = 1 kg 

Jumlah lempengan besi = 2 buah 

Percobaan ke-1 diperoleh 1 lempengan besi + 1 bola besi 

= 4 bola besi. 

Percobaan ke-2 diperoleh 1 lempengan besi + 2 bola besi 

= 5 bola besi. 

Percobaan ke-3 diperoleh 1 lempengan besi + 3 bola besi 

= 6 bola besi. 

Percobaan ke-4 diperoleh 2 lempengan besi = 6 bola besi 

2 
Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal. 
0 



 
 

 
 

Ditanya: 

Berapa berat 1 lempengan besi tersebut ? 

2 Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan. 
0 

Dijawab: 

Misal berat 1 lempengan besi adalah 𝑥 maka dari 

beberapa percobaan dapat dituliskan model matematika 

sebagai berikut: 

Percobaan ke-1 diperoleh 𝑥 + 1 = 4 

Percobaan ke-2 diperoleh 𝑥 + 2 = 5 

Percobaan ke-3 diperoleh 𝑥 + 3 = 6 

Percobaan ke-4 diperoleh 2𝑥 = 6 

5 Membuat model matematika 

dari soal dengan lengkap dan 

benar. 

5 

Membuat model matematika 

dari soal dengan tidak lengkap 

dan benar. 

4 

Membuat model matematika 

dari soal dengan lengkap tapi 

belum benar. 

3 

Membuat model matematika 

dari soal dengan tidak lengkap 

dan belum benar. 

2 

Membuat model matematika 

dari soal dengan cara yang 

salah dan jawaban salah. 

1 

Tidak membuat model 

matematika dari soal. 
0 

Percobaan ke-1 diperoleh 𝑥 + 1 = 4 5 Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 
5 



 
 

 
 

𝑥 + 1 = 4 

⟺  𝑥 + 1 − 1 = 4 − 1 (kedua ruas dikurangi 1) 

⟺  𝑥 = 3 

Percobaan ke-2 diperoleh 𝑥 + 2 = 5 

𝑥 + 2 = 5 

⟺  𝑥 + 2 − 2 = 5 − 2 (kedua ruas dikurangi 2) 

⟺  𝑥 = 3 

Percobaan ke-3 diperoleh 𝑥 + 3 = 6 

𝑥 + 3 = 6 

⟺  𝑥 + 3 − 3 = 6 − 3 (kedua ruas dikurangi 3) 

⟺  𝑥 = 3 

Percobaan ke-4 diperoleh 2𝑥 = 6 

2𝑥 = 6 

⟺  2𝑥 ∶ 2 = 6 ∶ 2 (kedua ruas dibagi 2) 

⟺  𝑥 = 3 

dengan runtut dan jawaban 

benar. 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut tetapi 

jawaban benar. 

4 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut tetapi jawaban 

tidak benar karena ada salah 

perhitungan. 

3 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut dan 

jawaban tidak benar. 

2 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan cara yang salah dan 

jawaban juga salah. 

1 

Tidak mencari dan tidak 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan jawabannya. 

0 

Karena 1 kg = 100 gram maka 

3 kg = 3 x 1000 = 3000 gram 

4 Mengkonversi berat lempengan 

besi dalam satuan gram dengan 

cara yang benar dan jawaban 

benar. 

4 



 
 

 
 

Mengkonversi berat lempengan 

besi dalam satuan gram tanpa 

cara dan jawaban benar. 

3 

Mengkonversi berat lempengan 

besi dalam satuan gram dengan 

cara yang benar tetapi jawaban 

tidak benar karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Mengkonversi berat lempengan 

besi dalam satuan gram dengan 

cara yang tidak tepat dan 

jawaban salah. 

1 

Tidak menghitung berat 

lempengan besi dalam satuan 

gram. 

0 

Jadi, berat 1 lempengan besi tersebut adalah 3000 gram. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tetapi tidak benar 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

2. Koneksi 

antartopik dalam 

matematika. 

Diketahui : 

Panjang model balok = AB = (3𝑥 + 2) cm, 

Lebar model balok = BC = (𝑥 + 5) cm, 

Tinggi model balok = CG = (2𝑥 − 4) cm, 

Jumlah seluruh panjang rusuk = 15,6 dm 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 



 
 

 
 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal. 
0 

Ditanya : 

Berapa volume dari model balok tersebut ? 

2 Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan. 
0 

Dijawab : 

Karena 1 dm = 10 cm 

Maka 15,6 dm = 15,6 × 10 = 156 cm. 

Diperoleh jumlah seluruh panjang rusuknya 156 cm. 

4 Mengkonversi jumlah seluruh 

panjang rusuk dalam satuan cm 

dengan cara yang benar dan 

jawaban benar. 

4 

Mengkonversi jumlah seluruh 

panjang rusuk dalam satuan cm 

tanpa cara dan jawaban benar. 

3 

Mengkonversi jumlah seluruh 

panjang rusuk dalam satuan cm 

dengan cara yang benar tetapi 

jawaban tidak benar karena ada 

salah perhitungan. 

2 

Mengkonversi jumlah seluruh 

panjang rusuk dalam satuan cm 

dengan cara yang tidak tepat 

dan jawaban salah. 

1 



 
 

 
 

Tidak menghitung jumlah 

seluruh panjang rusuk dalam 

satuan cm. 

0 

Jumlah seluruh panjang rusuk = 156 cm. 

⟺ (4 × panjang) + (4 × lebar) + (4 × tinggi) = 156 

⟺ 4(3𝑥 + 2) + 4(𝑥 + 5) + 4(2𝑥 − 4) = 156 
(distributif) 

⟺ 12𝑥 + 8 + 4𝑥 + 20 + 8𝑥 − 16 = 156 

⟺ 24𝑥 + 12 = 156 

⟺ 24𝑥 + 12 − 12 = 156 − 12 (kedua ruas dikurang 

12) 

⟺ 24𝑥 = 144 

⟺ (24𝑥) ∶ 24 = 144 ∶ 24 (kedua ruas dibagi 24) 

⟺ 𝑥 = 6 

5 Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut dan jawaban 

benar. 

5 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut tetapi 

jawaban benar. 

4 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut tetapi jawaban 

tidak benar karena ada salah 

perhitungan. 

3 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut dan 

jawaban tidak benar. 

2 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan cara yang salah dan 

jawaban juga salah. 

1 

Tidak mencari dan tidak 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan jawabannya. 

0 



 
 

 
 

Diperoleh nilai 𝑥 = 6 digunakan untuk mencari volume 

balok. 

Volume balok = panjang × lebar × tinggi 

= (3𝑥 + 2) × (𝑥 + 5) × (2𝑥 − 4) 

= (3.6 + 2) × (6 + 5) × (2.6 − 4) 

= 20 × 11 × 8 

= 1760 

4 Menghitung volume balok 

dengan cara yang runtut dan 

jawaban benar. 

4 

Menghitung volume balok 

dengan cara tidak runtut atau 

tanpa cara tetapi jawaban 

benar. 

3 

Menghitung volume balok 

dengan cara yang benar tetapi 

jawaban tidak benar karena 

ada salah perhitungan. 

2 

Menghitung volume balok 

dengan cara yang salah dan 

jawaban juga salah. 

1 

Tidak menghitung volume 

balok. 
0 

Jadi, volume balok tersebut adalah 1760 𝑐𝑚3. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tetapi tidak benar 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

3. Koneksi 

antarkonsep 

dalam suatu 

materi 

matematika. 

Diketahui : 

(
𝑥 + 140

5
) + 90 + 3 (

𝑥 + 30

2
) = 180 

 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 



 
 

 
 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal. 
0 

Ditanya : 

Berapa nilai 𝑥 ? 

2 Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan. 
0 

Dijawab : 

(
𝑥 + 140

5
) + 90 + 3 (

𝑥 + 30

2
) = 180 

⟺
𝑥+140

5
+ 90 + 3 (

𝑥+30

2
) − 90 = 180 − 90 (kedua 

ruas dikurangi 90) 

⟺
𝑥 + 140

5
+ 3 (

𝑥 + 30

2
) = 90 

⟺ (
𝑥+140

5
+ 3 (

𝑥+30

2
)) × 10 = 90 × 10 (kedua ruas 

dikali KPK dari penyebut-penyebutnya) 

⟺ (
𝑥+140

5
× 10) + (3 (

𝑥+30

2
) × 10) = 900 (distributif) 

⟺ 2(𝑥 + 140) + 15(𝑥 + 30) = 900 

⟺ 2𝑥 + 280 + 15𝑥 + 450 = 900 

⟺ 17𝑥 + 730 − 730 = 900 − 730 (kedua ruas 

dikurangi 730) 

⟺ 17𝑥 = 170 

5 Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut dan jawaban 

benar. 

5 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut tetapi 

jawaban benar. 

4 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut tetapi jawaban 

tidak benar karena ada salah 

perhitungan. 

3 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut dan 

jawaban tidak benar. 

2 



 
 

 
 

⟺ 17𝑥 ∶ 17 = 170 ∶ 17 (kedua ruas dibagi 17) 

⟺ 𝑥 = 10 
 

Mencari dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan cara yang salah dan 

jawaban juga salah. 

1 

Tidak mencari dan tidak 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan jawabannya. 

0 

Jadi, nilai 𝑥 adalah 10. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tetapi tidak benar 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

4. Koneksi antara 

konsep dalam 

matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Diketahui : 

Titik terendah skala celcius = 0°C 

Titik tertinggi skala celcius = 100°C 

Titik terendah skala fahrenheit = 32°F 

Titik tertinggi skala fahrenheit = 212°F 

𝑇𝐶 = 25°𝐶 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dalam soal. 
0 

Ditanya : 

Berapa suhu benda tersebut dalam skala fahrenheit ? 

2 Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal dengan 

lengkap. 

2 

Menuliskan hal yang 

ditanyakan dalam soal namun 

tidak lengkap. 

1 



 
 

 
 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan. 
0 

Dijawab : 

Rentang skala fahrenheit = titik tertinggi – titik terendah 

= 212°F – 32°F 

= 180°F 

Rentang skala celcius = titik tertinggi – titik terendah 

= 100°C – 0°C 

= 100°C 

5 Menghubungkan antara konsep 

titik tertinggi dan titik terendah 

dengan runtut dan benar. 

5 

Menghubungkan antara konsep 

titik tertinggi dan titik terendah 

dengan tidak runtut tetapi 

benar. 

4 

Menghubungkan antara konsep 

titik tertinggi dan titik terendah 

dengan runtut tetapi jawaban 

tidak benar. 

3 

Menghubungkan antara konsep 

titik tertinggi dan titik terendah 

dengan tidak runtut dan 

jawaban salah. 

2 

Menghubungkan antara konsep 

titik tertinggi dan titik terendah 

dengan cara yang salah dan 

jawaban salah. 

1 

Tidak menuliskan suatu 

hubungan antara konsep titik 

tertinggi dan terendah. 

0 

Berdasarkan rumus fisika 
𝑇𝐹−32

𝑇𝐶
=

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎ℎ𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠
 

Maka 
𝑇𝐹−32

𝑇𝐶
=

180

100
 

4 Mencari pecahan paling 

sederhana dengan cara yang 

benar dan jawaban benar. 

4 



 
 

 
 

⟺
𝑇𝐹 − 32

𝑇𝐶

=
180 ∶ 20

100 ∶ 20
 

⟺
𝑇𝐹 − 32

𝑇𝐶

=
9

5
 

Mencari pecahan paling 

sederhana dengan cara yang 

benar tetapi jawaban belum 

benar. 

3 

Mencari pecahan paling 

sederhana dengan cara yang 

salah tetapi jawaban benar. 

2 

Mencari pecahan paling 

sederhana dengan cara yang 

salah dan jawaban salah. 

1 

Tidak menuliskan pecahan 

paling sederhana. 
0 

Karena suhu benda 25°C maka 
𝑇𝐹−32

𝑇𝐶
=

9

5
 

⟺
𝑇𝐹 − 32

25
=

9

5
 

⟺
𝑇𝐹−32

25
× 25 =

9

5
× 25 (kedua ruas dikali KPK dari 25 dan 

5, yaitu 25) 

⟺ 𝑇𝐹 − 32 = 45 

⟺ 𝑇𝐹 − 32 + 32 = 45 + 32 (kedua ruas ditambah 32) 

⟺ 𝑇𝐹 = 77 

5 Mencari dan menyelesaikan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut dan jawaban 

benar. 

5 

Mencari dan menyelesaikan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan tidak runtut tetapi 

jawaban benar. 

4 

Mencari dan menyelesaikan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan runtut tetapi jawaban 

tidak benar karena ada salah 

perhitungan. 

3 

Mencari dan menyelesaikan 

langkah-langkah penyelesaian 
2 



 
 

 
 

dengan tidak runtut dan 

jawaban tidak benar. 

Mencari dan menyelesaikan 

langkah-langkah penyelesaian 

dengan cara yang salah dan 

jawaban juga salah. 

1 

Tidak mencari dan tidak 

menyelesaikan langkah-

langkah penyelesaian dan 

jawabannya. 

0 

Jadi, suhu benda dalam skala fahrenheit adalah 77°F. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tetapi tidak benar 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

 Total skor maksimal 70   

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Lampiran 7 

 

HASIL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS KELAS VIII A DAN VIII E 

Kode Nilai Kode Nilai 

E-01 37 K-01 35 

E-02 33 K-02 49 

E-03 35 K-03 35 

E-04 41 K-04 47 

E-05 39 K-05 41 

E-06 52 K-06 43 

E-07 54 K-07 32 

E-08 35 K-08 37 

E-09 32 K-09 33 

E-10 31 K-10 33 

E-11 42 K-11 37 

E-12 41 K-12 23 

E-13 33 K-13 30 

E-14 35 K-14 34 

E-15 37 K-15 31 

E-16 32 K-16 34 

E-17 30 K-17 32 

E-18 32 K-18 34 

E-19 45 K-19 37 

E-20 45 K-20 41 

E-21 33 K-21 34 

E-22 47 K-22 32 

E-23 30 K-23 30 

E-24 47 K-24 39 

E-25 31 K-25 45 

E-26 44 K-26 33 

E-27 50 K-27 43 

E-28 46 K-28 45 

E-29 44 K-29 35 

E-30 60 K-30 31 

E-31 30 K-31 39 

E-32 31 K-32 42 

E-33 39 K-33 45 

E-34 45   

E-35 52   
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Lampiran 8 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL  

Uji normalitas ini menggunakan data nilai tes studi pendahuluan siswa kelas 

VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 Semarang, diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan software SPSS 20. Hasil dari uji normalitas dapat diamati sebagai 

berikut. 

Hipotesis: 

𝐻0: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data awal kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian: 

Terima 𝐻0 jika 𝑠𝑖𝑔 > 0,05. 

Hasil SPSS untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Data_Awal 

N 68 

Normal Parametersa,b 
Mean 38,25 

Std. Deviation 7,193 

Most Extreme Differences 

Absolute ,160 

Positive ,160 

Negative -,111 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,316 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,063 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi data awal yaitu 

𝑠𝑖𝑔 = 0,063 > 𝛼 = 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian maka 𝐻0 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa data awal kelas VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 

Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 9 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Uji homogenitas ini menggunakan nilai tes studi pendahuluan siswa kelas 

VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 Semarang dan diuji dengan uji 𝐹. 

Hipotesis: 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data awal kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data awal kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah tolak 𝐻0 apabila nilai 𝐹 ≥

𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

a. Nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

untuk 𝛼 = 5%; 

𝑑𝑘 pembilang = 𝑛1 − 1 = 35 − 1 = 34; 𝑑𝑘 penyebut = 𝑛2 − 1 = 33 − 1 =

32 

maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,010377 

b. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Jumlah 1390 1211 

N 35 33 

Rata-rata 39,71429 36,69697 

Varians 64,85714 34,5928 

Diperoleh : 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

64,85714

34,5928
= 1,874874 

Jadi 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,874874 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan uji 𝐹, diperoleh nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,874874 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,010377. Karena 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

, yaitu 

1,874874 < 2,010377 maka 𝐻0 diterima. Artinya data awal kedua sampel 

memiliki varians yang sama (homogen). 



191 
 

 
 

Lampiran 10 

UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL  

 

Uji kesamaan rata-rata ini menggunakan nilai tes studi pendahuluan siswa 

kelas VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 Semarang dan diuji dengan uji 𝑡 dua pihak. 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2(kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang sama) 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang tidak 

sama) 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai peluang  (1 − 𝛼), 𝛼 = 5%, dan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2). Jika nilai 

−𝑡
1−

1

2
𝛼

<  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 maka 𝐻0 diterima. Rumus yang digunakan untuk 

menguji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥1−𝑥2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

   

Dimana 𝑠 adalah varians gabungan yang dicari dengan rumus : 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

dengan 

�̅�1 : rata – rata nilai kelas eksperimen 

�̅�2 : rata – rata nilai kelas kontrol 

𝑛1 : banyak anggota sampel kelas eksperimen 

𝑛2 : banyak anggota sampel kelas kontrol 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠1
2 : varians kelas kontrol 

𝑠2   : varians gabungan 

Hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut. 

𝑥1 = 39,71   𝑥2 = 36,70 

𝑛1 = 35  𝑛2 = 33 
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𝑠1
2 = 64,86  𝑠2

2 = 34,59 

𝑠 = √
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
= √

(35−1)(64,86)+(33−1)(34,59)

35+33−2
  

𝑠 = 7,08 

 𝑡 =
𝑥1−𝑥2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

=
39,71−36,70

7,08√
1

35
+

1

33

= 1,75 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,75, 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑑𝑘 = 35 − 33 − 2 = 66 adalah 1,99 dan −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99  

sehingga 𝐻0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal dari 

kedua sampel. Artinya kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

Lampiran 11  

PENGGALAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 
Identitas Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Satu 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok :   Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kurikulum :   2013 

Kompetensi Dasar :   3.5 dan 4.5 

Alokasi Pertemuan :   4 pertemuan (10 x 40 menit) 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 



    
 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.5 Menjelaskan 

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel dan 

penyelesaian

nya yang 

dihubungkan 

dengan 

masalah 

kontekstual. 

 

4.5 Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan  

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel. 

Pertemuan 1 Guru menerapkan model 

pembelajaran matematika Knisley 

yang disajikan dengan pendekatan 

open ended dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yaitu LKS, LTS, 

Kuis, papan tulis, dan slide power 

point. 

1. Pendahuluan : 

Guru menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis siswa sebelum memulai 

pelajaran, memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyampaikan 

pokok-pokok materi dan materi 

prasyarat, memberikan motivasi, 

dan manfaat dengan mengkaitkan 

teknologi atau ilmu lain. 

2. Kegiatan Inti : 

Tahap 1 : Allegorization 

(Alegori/Menerangkan) 

Guru menjelaskan/ 

menerangkan konsep SPLDV 

dengan mengaitkannya dengan 

konsep yang sudah siswa peroleh 

secara singkat dan siswa diminta 

untuk mengamati penjelasan guru. 

Siswa diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan 

dengan apa yang dijelaskan guru. 

Pengetah

uan : 

Tes 

tertulis 

berbentuk 

uraian. 

 

Keteramp

ilan : 

Tes 

tertulis 

berbentuk 

uraian 

 

Sikap : 

Observasi 

dengan 

catatan 

sikap dari 

guru. 

Pertemua

n 1 : 

2 x 40 

menit (2 

JP) 

1. Kementer

ian 

Pendidika

n dan 

Kebudaya

an 

Republik 

Indonesia

. 2017. 

Buku 

Siswa 

Matemati

ka SMP 

Kelas 

VIII Edisi 

Revisi 

2017. 

Jakarta : 

Kementer

ian 

Pendidika

n dan 

Kebudaya

an 

Republik 

Indonesia

. 

2. Kementer

ian 

3.5.1 Siswa dapat 

menentukan 

persamaan linear yang 

merupakan 

persamaan linear dua 

variabel. 

4.5.1 Siswa dapat 

mengubah masalah 

kontekstual ke dalam 

model matematika 

berbentuk sistem 

persamaan linear dua 

variabel 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Memahami konsep 

persamaan linear 

dua variabel. 

Pertemuan 2 Pertemua

n 2 : 

3 x 40 

menit (3 

JP) 

3.5.2 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode grafik. 

4.5.2 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

grafik. 

 



    
 

 
 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode grafik. 

Tahap 2: Integration (Integrasi/ 

Pembaharuan) 

Siswa berkelompok kemudian 

diberikan tugas melalui LKS, 

untuk melakukan perbandingan, 

pengukuran, dan eksplorasi 

masalah pada LKS sehingga dapat 

membedakan konsep baru dengan 

konsep yang sudah diperoleh dan 

pada akhirnya dengan menalar 

siswa dapat menemukan konsep 

baru. 

Tahap 3: Analysis (Analisis/ 

Penyelidikan) 

Siswa menyelidiki masalah pada 

LKS dengan membuat atau 

memilih pernyataan terkait 

dengan konsep baru dan masalah 

tersebut, siswa menggali 

informasi guna mencari contoh 

untuk menyangkal pernyataan 

yang salah, dan membuktikan 

pernyataan yang benar bersama 

guru, pada saat membahas hasil 

pengerjaan LKS karena siswa 

masih kekurangan informasi 

untuk membangun konsep baru. 

Pendidika

n dan 

Kebudaya

an 

Republik 

Indonesia. 

2017. 

Buku 

Guru 

Matemati

ka SMP 

Kelas VIII 

Edisi 

Revisi 

2017. 

Jakarta : 

Kementer

ian 

Pendidika

n dan 

Kebudaya

an 

Republik 

Indonesia. 

3. Referensi 

lain yang 

terkait 

materi. 

Pertemuan 3 Pertemua

n 3 : 

2 x 40 

menit (2 

JP) 

3.5.3 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode substitusi. 

3.5.4 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode eliminasi. 

4.5.3 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan substitusi 

atau eliminasi. 



    
 

 
 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

substitusi. 

4.5.4 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

eliminasi. 

Tahap 4: Synthesis (Sintesis/ 

Perpaduan) 

Pada tahap ini siswa telah 

menguasai konsep baru. Siswa 

melakukan latihan melalui LTS, 

untuk menggunakan konsep baru 

yang sudah didapat untuk 

digunakan dalam menyelesaikan 

masalah open ended terkait 

dengan sistem persamaan linear 

dua variabel, serta dapat 

menjelaskan hasil diskusi di depan 

kelas. 

Penutup: 

Guru mengarahkan siswa untuk 

merangkum materi, memberikan 

kegiatan umpan balik berupa kuis 

dan pekerjaan rumah berkaitan 

dengan pembelajaran. Guru 

memberikan tindak lanjut tentang 

hasil kuis, memberikan penguatan 

dan memberikan tindak lanjut 

untuk materi selanjutnya. Guru 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa. 

Pertemuan 4 Pertemua

n 4 : 

3 x 40 

menit (3 

JP) 

3.5.5 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode gabungan 

(eliminasi dan 

substitusi). 

4.5.5 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 
Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

gabungan 

(eliminasi dan 

substitusi). 



    
 

 
 

 

 

 

 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan 

menghubungkan 

konsep metode 

eliminasi dan metode 

substitusi. 

4.5.6 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan bidang fisika 

dalam menentukan 

kecepatan perahu dan 

aliran sungai. 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Konsep SPLDV 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.1 Siswa dapat menentukan persamaan 

linear yang merupakan persamaan linear 

dua variabel. 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.1 Siswa dapat mengubah masalah 

kontekstual ke dalam model matematika 

berbentuk sistem persamaan linear dua 

variabel. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Knisley dengan pendekatan open ended siswa 

dapat: 

1. Menentukan persamaan linear yang merupakan persamaan linear dua 

variabel dengan benar. 

2. Mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematika berbentuk 

sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Open-ended 

2. Model pembelajaran    : Knisley 

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-

lain.  
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Sintak Model Pembelajaran Matematika Knisley : 

Tahap 1: Alegorasi/Menerangkan 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan 

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

(10 menit) 
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5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

sistem persamaan linear dua variabel dengan sub materi konsep 

sistem persamaan linear dua variabel. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga beli sebuah 

barang dan mencari nilai tunggal dari suatu barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling mematikan 

di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah 

dunia.” 
9. Guru menyampaikan teknik penilaian pada materi “Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel” yaitu penilaian pengetahuan, 

penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.  

10. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

11. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

tentang persamaan linear satu variabel. 

B. Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Alegori/Menerangkan (10 menit) 

1. Siswa mengamati dengan seksama penjelasan guru yang 

menyampaikan materi tentang konsep persamaan linear dua 

variabel dengan mengaitkannya dengan konsep persamaan 

linear satu variabel pada papan tulis. 

2. Setelah siswa mengamati, siswa ditanya oleh guru apa yang ada 

di benak siswa dan bagaimana hubungan antara materi 

persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua 

variabel, diharapkan siswa dapat menyusun jawaban yang 

menunjukkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan (20 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

konsep sistem persamaan linear dua variabel. 

5. Siswa diberi penjelasan oleh guru mengenai petunjuk untuk 

mengerjakan LKS. 

6. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan menggali 

informasi yang sudah didapat untuk mengerjakan LKS. 

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

8. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, kemudian 

siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

(55 menit) 
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dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan (10 menit) 

9. Siswa dijelaskan oleh guru mengenai hasil diskusi yang telah 

dilakukan tentang sistem persamaan linear dua variabel. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika 

terdapat bagian yang belum dipahami. 

 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan (15 menit) 

11. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan open 

ended terkait membuat model matematika berbentuk sistem 

persamaan linear dua variabel. 

12. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pada LTS agar 

siswa lebih mengembangkan kemampuannya dan 

menggunakan konsep yang telah dipelajari.  

13. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LTS jika mengalami kesulitan. 

14. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

15. Siswa bersama guru membahas hasil diskusi LTS. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika ada 

hal yang masih belum dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diberi 

apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis dengan tipe soal 

open ended dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa 

khususnya kemampuan koneksi matematis. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai membuat model berbentuk 

sistem persamaan linear dua variabel pada Buku Siswa 

Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 2017 halaman 

203-205 nomor 3 dan 8. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

(15 menit) 
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H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 2 KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Grafik 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.2 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode grafik. 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui model pembelajaran Knisley dengan pendekatan open ended siswa 

dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

grafik dengan benar. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode grafik dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Grafik. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Open-ended 

2. Model pembelajaran    : Knisley 

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-

lain.  

 

 



206 
 

 
 

Sintak Model Pembelajaran Matematika Knisley : 

Tahap 1: Alegorasi/Menerangkan 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan 

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

(10 menit) 
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5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

sistem persamaan linear dua variabel dengan sub materi 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga beli sebuah 

barang dan mencari nilai tunggal dari suatu barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Arthur Wellesley, “Orang bijak belajar ketika mereka bisa. 

Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa.” 
9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

persamaan garis lurus. 

B. Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Alegori/Menerangkan (15 menit) 

1. Siswa mengamati dengan seksama penjelasan guru yang 

menyampaikan materi tentang menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dengan 

mengaitkannya dengan konsep persamaan garis lurus. 

2. Setelah siswa mengamati, siswa ditanya oleh guru apa yang 

ada di benak siswa dan bagaimana hubungan antara materi 

persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear dua 

variabel, diharapkan siswa dapat menyusun jawaban yang 

menunjukkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan (25 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

5. Siswa diberi penjelasan mengenai petunjuk untuk mengerjakan 

LKS. 

6. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan menggali 

informasi yang sudah didapat untuk mengerjakan LKS. 

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

8. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, kemudian 

siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengomunikasikan/ 

menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan menyampaikan 

kesimpulan hasil diskusinya di depan kelas.  

 

 

(90 menit) 
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Tahap 3: Analisis/Penyelidikan (25 menit) 

9. Siswa dijelaskan oleh guru mengenai hasil diskusi yang telah 

dilakukan tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan metode grafik. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika 

terdapat bagian yang belum dipahami. 

 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan (25 menit) 

11. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

open ended terkait menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel. 

12. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pada LTS agar 

siswa lebih mengembangkan pemahamannya dan 

menggunakan konsep yang telah dipelajari.  

13. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LTS jika mengalami kesulitan. 

14. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

15. Siswa bersama guru membahas hasil diskusi LTS. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika ada 

hal yang masih belum dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diberi 

apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis dengan tipe soal 

open ended dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa 

khususnya kemampuan koneksi matematis. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variable dengan metode grafik pada Buku 

Siswa Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 2017 

halaman 214 nomor 3a dan 3b. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan (substitusi dan eliminasi). 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

(20 menit) 
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H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 3 KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Substitusi 

    atau Menyelesaikan SPLDV dengan 

    Eliminasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  
B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

3.5.3 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 
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dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode substitusi. 

3.5.4 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode eliminasi. 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.3 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi. 

4.5.4 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode eliminasi. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended siswa dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

substitusi dengan benar. 

2. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

eliminasi dengan benar. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode substitusi dengan benar. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode eliminasi dengan benar 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 

Substitusi. 
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 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 

Eliminasi. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Open-ended 

2. Model pembelajaran    : Knisley 

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-lain.  

Sintak Model Pembelajaran Matematika Knisley : 

Tahap 1: Alegorasi/Menerangkan 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan 

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

subtitusi dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan eliminasi. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem 

persamaan linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga 

beli sebuah barang dan mencari nilai tunggal dari suatu 

barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Akio Morita, “Jangan takut untuk membuat sebuah 

kesalahan. Tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan 

yang sama dua kali.” 

9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

persamaan linear satu variabel. 

(10 e
n

i

t

) 

B. Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Alegori/Menerangkan (10 menit) 

1. Siswa mengamati dengan seksama penjelasan guru yang 

menyampaikan materi tentang menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan mengaitkannya 

dengan  konsep sebelumnya yaitu persamaan linear satu 

variabel. 

(55 menit) 
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2. Setelah siswa mengamati, siswa ditanya oleh guru apa yang 

ada di benak siswa dan bagaimana hubungan antara materi 

persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan masalah 

sistem persamaan linear dua variabel, diharapkan siswa dapat 

menyusun jawaban yang menunjukkan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan (20 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi dan eliminasi. 

5. Siswa diberi penjelasan oleh guru mengenai petunjuk untuk 

mengerjakan LKS. 

6. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan menggali 

informasi yang sudah didapat untuk mengerjakan LKS. 

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

8. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, 

kemudian siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan (10 menit) 

9. Siswa dijelaskan oleh guru mengenai hasil diskusi yang telah 

dilakukan tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika 

terdapat bagian yang belum dipahami. 

 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan (15 menit) 

11. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

open ended terkait menyelesaikan sistem persamaan linear 

dua variabel. 

12. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pada LTS 

agar siswa lebih mengembangkan pemahamannya dan 

menggunakan konsep yang telah dipelajari.  

13. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LTS jika mengalami kesulitan. 

14. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS 

dengan menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

15. Siswa bersama guru membahas hasil diskusi LTS. 
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C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan 

refleksi terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika 

ada hal yang masih belum dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

diberi apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis dengan tipe soal 

open ended dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa 

khususnya kemampuan koneksi matematis. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai membuat model berbentuk 

sistem persamaan linear dua variabel pada Buku Siswa 

Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 2017 

halaman 220 nomor 4a dan halaman 228 nomor 5a. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan (eliminasi dan substitusi). 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

(15 menit) 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 4 KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Gabungan 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  
B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.5 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode gabungan (substitusi dan 

eliminasi). 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.5 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan menghubungkan 

konsep metode substitusi dan metode 

eliminasi. 

4.5.6 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel yang dihubungkan dengan 

bidang fisika dalam menentukan 

kecepatan perahu dan aliran sungai. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Knisley dengan pendekatan open ended siswa 

dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi) dengan benar. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan menghubungkan konsep metode substitusi dan metode 

eliminasi (gabungan) dengan benar. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan bidang fisika dalam menentukan 

kecepatan aliran sungai dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Metode 

Gabungan (Eliminasi dan Substitusi). 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

 

 

 



218 
 

 
 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Open-ended 

2. Model pembelajaran    : Knisley 

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-

lain.  

Sintak Model Pembelajaran Matematika Knisley : 

Tahap 1: Alegorasi/Menerangkan 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan 

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan (substitusi dan eliminasi). 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga sebuah 

barang yang akan di beli dan mencari nilai tunggal dari suatu 

barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Malcolm X, “Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok 

dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak 

hari ini.” 

9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

konsep menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan substitusi dan eliminasi. 

(10 menit) 

B. Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Alegori/Menerangkan (15 menit) 

1. Siswa mengamati dengan seksama penjelasan guru yang 

menyampaikan materi tentang konsep sistem persamaan linear 

dua variabel dengan mengaitkannya dengan konsep 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi dan konsep menyelesaikan sistem 

(95 menit) 
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persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi pada 

papan tulis. 

2. Setelah siswa mengamati, siswa ditanya oleh guru apa yang 

ada di benak siswa dan bagaimana hubungan antara konsep 

substitusi dan konsep eliminasi dengan konsep gabungan, 

diharapkan siswa dapat menyusun jawaban yang 

menunjukkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

Tahap 2: Integrasi/Pembaharuan (25 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

sistem persamaan linear dua variabel. 

5. Siswa diberi penjelasan oleh guru mengenai petunjuk untuk 

mengerjakan LKS. 

6. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan menggali 

informasi yang sudah didapat untuk mengerjakan LKS. 

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

8. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, kemudian 

siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

 

Tahap 3: Analisis/Penyelidikan (25 menit) 

9. Siswa dijelaskan oleh guru mengenai hasil diskusi yang telah 

dilakukan tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan metode gabungan. 

10. Siswa diberi informasi tentang peran khusus dari sistem 

persamaan linear dua variabel dalam menyelesaikan suatu 

masalah tentang kecepatan aliran sungai. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika 

terdapat bagian yang belum dipahami. 

 

Tahap 4: Sintesis/Perpaduan (30 menit) 

12. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

open ended terkait menyelesaikan sistem persamaan linear 

dua variabel. 

13. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pada LTS agar 

siswa lebih mengembangkan kemampuannya dan 

menggunakan konsep yang telah dipelajari.  

14. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LTS jika mengalami kesulitan. 
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15. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

16. Siswa bersama guru membahas hasil diskusi LTS. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika ada 

hal yang masih belum dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

diberi apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis dengan tipe soal 

open ended dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa 

khususnya kemampuan koneksi matematis. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan pada 

Buku Siswa Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 

2017 halaman 229 nomor 9. 

6. Siswa diinformasikan pada pertemuan berikutnya akan 

diadakan Ulangan Harian dan meminta siswa supaya belajar 

tentang sistem persamaan linear dua variabel. 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

(20 menit) 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 16 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

membuat model matematika berbentuk sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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 Yosh dan Sakya mengunjungi toko buku Gramedia pada hari 

Minggu. Pada saat itu, Yosh membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah 

pena seharga Rp13.000,00 sedangkan Sakya membeli 4 buah buku 

tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000,00. Buatlah model 

matematika dari permasalahan tersebut ! 

Ayo Amati 

Diketahui : 

Yosh membeli 3 buah buku tulis dan ... buah pena seharga Rp.... 

Sakya membeli ... buah buku tulis dan ... buah pena seharga 

Rp18.000,00. 

 

Ditanya : 

Model matematika ? 

Ayo Menggali Informasi 
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L 

Penyelesaian : 

Langkah 1 : Melakukan Pemisalan 

 Misalkan 𝑥 = harga 1 buah buku 

  𝑦 = harga 1 buah pena 

Langkah 2 : Membuat Model Matematika 

 Harga 3 buah buku tulis dan ... buah pena adalah 

Rp..., sehingga persamaannya adalah 

3𝑥 + ⋯ 𝑦 = ⋯                 ... (1) 

 Harga .... buah buku tulis dan ... buah pena adalah 

Rp18.000,00 sehingga persamaannya adalah 

… 𝑥 + ⋯ 𝑦 = 18.000          ... (2) 

 

Perhatikan bahwa situasi yang dialami oleh Yosh dan Sakya terdapat 

dua persamaan linear dua variabel. Kumpulan dua (atau lebih) 

persamaan linear dua varibael disebut sistem persamaan linear dua 

variabel (SPLDV). Sehingga dua persamaan yang dimaksud adalah: 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

 

Ayo Menalar 

{
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛 1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛 2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ
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Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan 

linear dua variabel adalah ................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Model matematikanya adalah ........................................................... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

Ayo Simpulkan! 
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Lampiran 17 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 20 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah mengenai sistem persamaan 

linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: blog.unnes.ac.id 

 

Di hari minggu ini, Moren dan teman-temannya pergi ke taman 

kota. Mereka bermain sambil mengelilingi taman. Taman 

tersebut berbentuk persegi panjang. Menurut papan informasi 

keliling taman adalah 42 m. Dan selisih panjang dan lebar 

taman adalah 9 meter. Lalu, berapakah panjang dan lebar 

taman? 

 

 

Ayo Amati 
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Misal 𝑥 = panjang taman dan 𝑦 = lebar taman 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Keliling taman adalah 42 m, maka persamaannya 

2𝑥 + 2𝑦 = 42 

↔ 𝑥 + 𝑦 = 21  ... persamaan (1) 

 Selisih panjang dan lebar taman adalah 9 m, maka 

persamaannya 

𝑥 − 𝑦 = 9   ... persamaan (2) 

 

Langkah 2 Menentukan titik potong persamaan (1) dengan 

sumbu 𝑿 dan sumbu 𝒀.  

Persamaan (1) : ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑋 → 𝑦 = 0 

𝑥 + 𝑦 = 21 

... + ... = ... 

𝑥 = ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑌 → 𝑥 = 0 

𝑥 + 𝑦 = 21 

... + ... = ... 

𝑦 = ... 

 

 

Ayo Menalar 
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Langkah 2 Menentukan titik potong persamaan (2) dengan 

sumbu 𝑿 dan sumbu 𝒀.  

Persamaan (2) : ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑋 → 𝑦 = 0 

𝑥 − 𝑦 = 9 

... − ... = ... 

𝑥 = ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑌 → 𝑥 = 0 

𝑥 − 𝑦 = 9 

... − ... = ... 

𝑦 = ... 

 

Langkah 3 Menggambar grafik dari kedua persamaan 

 

 

Ayo Menalar 



230 
 

 
 

 

 
 

 

Langkah 4 Menentukan titik potong kedua garis.  

Titik potongnya berada di ( ... , ... ) 

 

Langkah 5 Memeriksa titik potong. 

Persamaan 1 

𝑦 = 21 − 𝑥 

... = ... + ... 

... = ... 

Persamaan 2 

𝑦 = 𝑥 − 9 

... = ... + ... 

... = ... 

Sehingga diperoleh 

𝑥 = ... 

𝑦 = ... 

Jadi, panjang taman adalah ... dan lebar taman adalah .... 

 

Ayo Menalar 

Langkah-langkah menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel dengan metode grafik adalah: 

Ayo Simpulkan! 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 
Nama Anggota 
1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dengan 

menggunakan metode substitusi atau eliminasi. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: radartasikmalaya.com 

Agustin dan Catrin me-ngunjungi toko buku Gramedia pada 

hari minggu. Pada saat itu, Agustin membeli 3 buah buku tulis dan 

2 buah pena seharga Rp13.000,00 sedangkan Catrin membeli 4 

buah buku tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000,00. Hitunglah 

harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Agustin dan Catrin! 

 

Ayo Amati 

Diketahui  : Agustin membeli 3 buah buku tulis dan … buah pena  

   seharga Rp… 

   Catrin membeli … buah buku tulis dan … buah pena 

   seharga Rp18.000,00 

 

Ditanya  : Berapakah harga masing-masing buku dan pena yang 

   dibeli Agustin dan Catrin? 

 

Ayo Mengumpulkan Informasi 
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 METODE SUBSTITUSI 

 

Misal 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = ... 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Harga 3 buah buku tulis dan … buah pena adalah Rp…, 

maka persamaannya 

… + … = 13.000  ... persamaan (1) 

 Harga … buah buku tulis dan … buah pena adalah 

Rp18.000,00, maka persamaannya 

… + … = 18.000  ... persamaan (2) 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Ubah persamaan 1 

… + … = 13.000 

   2𝑦 = 13.000 − …  

𝑦 = 6.500 −
…

…
 ... persamaan (3) 

Substitusi nilai 𝑦 pada persamaan (3) ke persamaan (2) 

… + … = 18.000 

4𝑥 + 3 (6.500 −
…

…
) = 18.000 

4𝑥 +19.500 −...= 18.000 

... −...= 18.000 

    −...= 18.000 − ... 

−... = −... 

       𝑥 = ... 

Substitusi nilai x ke persamaan (3) 

𝑦 = 6.500 −
…

…
 

𝑦 = ... 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Harga buku adalah … 

 Harga pena adalah … 

 

Ayo Menalar 
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METODE ELIMINASI 

 

 

 

Misal 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = ... 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Harga 3 buah buku tulis dan … buah pena adalah Rp…, maka 

persamaannya 

… + … = 13.000  ... persamaan (1) 

 Harga … buah buku tulis dan … buah pena adalah 

Rp18.000,00, maka persamaannya 

… + … = 18.000  ... persamaan (2) 

 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Mencari koefisien 𝑥 

…  +  …  =  13.000   | × … |  …  +  …  =  … 

…  +  …  =  …        | × … |  …  +  …  =  … + ⋯ 

         𝑥 = … 

Mencari koefisien 𝑦 

…  +  …  =  13.000   | × … |  …  +  …  =  … 

…  +  …  =  …        | × … |  …  +  …  =  … + ⋯ 

        𝑦 = … 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Harga buku adalah … 

 Harga pena adalah … 

Ayo Menalar 
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Langkah-langkah Menyelesaikan SPLDV : 

1. Membuat pemisalan 

2. Membuat model matematika 

3. Melakukan penyelesaian 

Metode Substitusi 

a) Menentukan nilai salah satu variabel dengan mengganti 

(mensubstitusi) bentuk persamaan variabel lain. 

b) Setelah diperoleh nilai salah satu variabel, kemudian 

substitusikan nilai tersebut ke salah satu persamaan 

sehingga diperoleh nilai variabel lain. 

Metode Eliminasi 

Perhatikan koefisien 𝑥 atau 𝑦 

a) Jika koefisiennya sama : 

i.  Lakukan operasi …………. untuk tanda yang sama 

ii. Lakukan operasi …………. untuk tanda yang berbeda 

b) Jika koefisiennya berbeda : samakan koefisiennya dengan 

cara mengalikan persamaan-persamaan dengan konstanta 

yang sesuai, lalu lakukan seperti langkah a) 

c) Lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel 

lainnya 

4.   Menarik kesimpulan 

Ayo Simpulkan! 
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Lampiran 19 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 20 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan  

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah mengenai sistem persamaan linear 

dua variabel yang dihubungkan dengan bidang Fisika 

dengan metode gabungan (eliminasi  dan substitusi). 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: id.wikibooks.org 

Sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai dapat 

menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika perahu tersebut bergerak 

berlawanan dengan arah arus sungai dapat menempuh jarak 51 km 

dalam 3 jam. Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai? 

 

Ayo Amati 

Diketahui  : Perahu bergerak searah arus sungai dapat menempuh 

   jarak 46 km dalam ... jam. 

   Perahu bergerak berlawanan dengan arah arus sungai 

   dapat menempuh jarak ... km dalam ... jam. 

 

Ditanya  : Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai? 

 

Ayo Mengumpulkan Informasi 
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Misal 𝑥 = kecepatan perahu dan 𝑦 = kecepatan ... 

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
  

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Perahu bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 

km dalam 2 jam , maka persamaannya 

… + … = 
46

2
   

… + … = 23  ... persamaan (1) 

 Perahu bergerak berlawanan dengan arah arus sungai dapat 

menempuh jarak ... km dalam ... jam, maka persamaannya 

… − … = 
…

…
   

… − … = ...  ... persamaan (2) 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Eliminasi 𝑥 

 …  +  …  = 23 

 …  −  …  =  … + ⋯ 

    𝑦 = … 

Substitusi nilai 𝑦 ke persamaan (1) 

𝑥 + … = 23 

𝑥 = 23 −… 

𝑥 = … 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Kecepatan perahu adalah … km/jam 

 Kecepata aliran sungai adalah … km/jam 

Ayo Menalar 
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Langkah-langkah Menyelesaikan SPLDV dengan metode 

gabungan: 

1. Membuat pemisalan 

2. Membuat model matematika 

3. Melakukan penyelesaian 

Menggunakan metode eliminasi kemudian menggunakan 

metode ... 

4.   Menarik kesimpulan 

Ayo Simpulkan! 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tentukan model matematika dari permasalahan-permasalahan di 

bawah ini. 

1. Budi membeli 3 penggaris dan 7 pensil dengan harga 

Rp37.000,00. Jika harga sebuah penggaris adalah 𝑥 dan harga 

sebuah pensil adalah 𝑦. 

2. Pada pertunjukan seni terjual 500 lembar karcis yang terdiri dari 

karcis kelas Ekonomi dan Karcis kelas Utama. Harga karcis kelas 

Ekonomi adalah Rp6.000,00 dan kelas Utama adalah 

Rp8.000,00, serta hasil penjualan seluruh karcis adalah 

Rp3.360.000,00. 

Soal 
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Lampiran 21 

 

 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika 

lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang 

dan lebar dari persegi panjang tersebut. 

 

Soal 
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LEMBAR TUGAS SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Usia Senopati 
2

3
 dari usia Afriza. Enam tahun yang akan datang, 

jumlah usia mereka 42 tahun. Tentukan usia Senopati dan 

Afriza!. 

 

Soal 
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LEMBAR TUGAS SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Sekelompok nelayan menguji coba dua jenis jaring untuk 

menangkap ikan, jaring A dan jaring B. Setelah beberapa hari 

melaksanakan uji coba, diperoleh data sebagai berikut:  Jika 5 

orang memakai jaring A dan 2 orang memakai jaring B, maka 

rata-rata hasil yang diperoleh setiap hari adalah 

Rp1.100.000,00. Jika 4 orang memakai jaring A dan satu orang 

memakai jaring B, maka rata-rata hasil yang diperoleh setiap 

hari adalah Rp850.000,00. Jika jaring A dipakai 3 orang dan 

jaring B dipakai 2 orang, berapakah rata-rata hasil yang 

diperoleh setiap hari?. 

 

Soal 
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KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 1 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.1 Siswa dapat 

mengubah masalah 

matematika ke dalam 

model matematika 

berbentuk sistem 

persamaan linear dua 

variabel. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 1 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan model 

matematika dari 

permasalahan berikut ini. 

Jumlah dua bilangan 

adalah 200. Dan selisih 

bilangan itu adalah 108. 

Diketahui:  

jumlah dua bilangan adalah 

200. 

selisih kedua bilangan itu 

adalah 108 

Ditanya: nilai masing-masing 

bilangan ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah yang 

disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui 

dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Misalkan : 

𝑥 = bilangan terbesar 

𝑦 = bilangan terkecil 

Model matematikanya adalah 

𝑥 + 𝑦 = 200 

𝑥 − 𝑦 = 108 

2 Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan namun kurang 

benar atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model matematika. 0 

Skor Maksimal 4   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



 
 

 
 

Lampiran 25 

 

KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 2 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.2 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 2 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan selesaian 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

berikut. 

𝑥 + 𝑦 = 5  

𝑥 − 𝑦 = 1. 

Diketahui:  

𝑥 + 𝑦 = 5  

𝑥 − 𝑦 = 1 
Ditanya: selesaian dari sistem persamaan linear 

dua variabel ? 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan 

dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya 

menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Penyelesaian : 

Gambar grafik kedua persamaan tersebut 
4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 



 
 

 
 

 
Dari kedua grafik di atas, diperkirakan titik 

potongnya berada di (3,2) 

Periksa titik potong. 

Persamaan 1 

𝑥 + 𝑦 = 5 ⇔ 3 + 2 = 5  

  ⇔ 5 = 5 (benar). 

Persamaan 2 

𝑥 − 𝑦 = 1 ⇔ 3 − 2 = 1  

 ⇔ 1 = 1 (benar). 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut namun salah satu 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-2 0 2 4 6



 
 

 
 

Jadi selesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel tersebut adalah (3,2). 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak 

benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 8   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



 
 

 
 

Lampiran 26 

 

KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 3 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.3 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah sistem 

persamaan linear dua 

variabel yang 

dikaitkan dengan 

konsep operasi 

bilangan. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 3 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Jika jumlah dua buah 

bilangan cacah adalah 65 

dan selisihnya adalah 15. 

Bilangan terkecil dari dua 

bilangan tersebut 

adalah… 

Diketahui:  

jumlah dua bilangan adalah 65. 

selisih kedua bilangan itu 

adalah 15. 

Ditanya: bilangan terkecil dari 

dua bilangan tersebut ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah yang 

disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui 

dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Misalkan 

𝑎 = bilangan terbesar 

𝑏 = bilangan terkecil 

Model matematika SPLDV : 

𝑎 +  𝑏 =  65 .... (1) 
𝑎 −  𝑏 =  15 ..... (2) 

2 Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan namun kurang 

benar atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model matematika. 0 

Metode Substitusi 

Ubah persamaan 1 
4 Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 
4 



 
 

 
 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 = 65 − 𝑏 .... (3) 

Substitusi persamaan (3) ke 

persamaan (2) 

𝑎 −  𝑏 =  15 

(65 − 𝑏) −  𝑏 =  15 

65 − 2𝑏 =  15 

−2𝑏 =  15 − 65 

−2𝑏 =  −50 

𝑏 = 25 

Substitusi 𝑏 = 25 ke 

persamaan (1) 

𝑎 +  𝑏 =  65 

𝑎 +  25 =  65 

𝑎 = 40 

 

atau 

 

Metode Eliminasi 

Eliminasi a 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 −  𝑏 =  15 
----------------------------  -  

2𝑏 =  50 

𝑏 =
50

2
 

𝑏 = 25 
Eliminasi b 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut dan jawaban benar. 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel tidak runtut 

atau tanpa cara dan jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun salah satu jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun salah kedua jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

1 



 
 

 
 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 −  𝑏 =  15 
----------------------------  +  

2𝑎 =  80 

𝑎 =
80

2
 

𝑎 = 40   
Karena 

𝑎 =  40  
𝑏 =  25 
Jadi bilangan terkecilnya 

adalah 25. 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 10   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



 
 

 
 

Lampiran 27 

 

KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 4 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.4 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 4 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

berikut 

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000 

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500 

Diketahui:  

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000  

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500  
Ditanya: himpunan penyelesaian sistem 

persamaan linear dua variabel ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Langkah 1: Eliminasi salah satu variabel, 

misalkan variabel 𝑦 

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000 |× 5 

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500 |× 2 
menjadi 

15𝑥 + 10𝑦 = 275.000 

   4𝑥 + 10𝑦 = 165.000  _ 

11𝑥 = 110.00 

            𝑥 =  10.000 

4 Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel tidak 

runtut atau tanpa cara dan jawaban 

benar. 

3 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

2 



 
 

 
 

Langkah 2: Substitusi 𝑥 ke persamaan 

3(10.000) + 2𝑦 = 55.000 

30.000 + 2𝑦 = 55.000 

       2𝑦 = 55.000 − 30.000 

     2𝑦 = 25.000 

       𝑦 = 12.500 

runtut namun salah satu jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun kedua jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

1 

Jadi diperoleh 𝑥 = 10.000 dan 𝑦 =
12.500. 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 8   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Lampiran 28 

 

 

 

 

 

 

KUIS 1 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

 

Tentukan model matematika dari permasalahan berikut ini. 

Jumlah dua bilangan adalah 200. Dan selisih bilangan itu adalah 

108. 



258 
 

 
 

Lampiran 29 

 

 

 

 

 

 

KUIS 2 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Tentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel 

berikut. 

{
𝑥 + 𝑦 = 5
𝑥 − 𝑦 = 1
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Lampiran 30 

 

 

 

 

 

 

KUIS 3 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Jika jumlah dua buah bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya 

adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut 

adalah… 
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Lampiran 31 

 

 

 

 

 

 

KUIS 4 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 

dua variabel berikut. 

{
3𝑥 + 2𝑦 = 55.000
2𝑥 + 5𝑦 = 82.500

  



 
 

 
 

Lampiran 32 

PENGGALAN SILABUS KELAS KONTROL 
 

Identitas Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Satu 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok :   Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kurikulum :   2013 

Kompetensi Dasar :   3.5 dan 4.5 

Alokasi Pertemuan :   4 pertemuan (10 x 40 menit) 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 



 
 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.5 Menjelaska

n sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

dan 

penyelesaia

nnya yang 

dihubungka

n dengan 

masalah 

kontekstual. 

 

4.5 Menyelesai

kan 

masalah 

yang 

berkaitan 

dengan  

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel. 

Pertemuan 1 Guru menerapkan pembelajaran 

Discovery Learning yang disajikan 

dengan pendekatan saintifik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yaitu 

LKS, LTS, Kuis, papan tulis, dan slide 

power point. 

1. Pendahuluan : 

Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa sebelum memulai 

pelajaran, memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menyampaikan pokok-pokok materi 

dan materi prasyarat, memberikan 

motivasi, dan manfaat dengan 

mengkaitkan teknologi atau ilmu lain.  

2. Kegiatan Inti : 

Tahap 1 : Pemberian rangsangan 

Dengan berkelompok Guru 

memberikan rangsangan berupa 

masalah yang disajikan kemudian 

siswa dituntut untuk menalar dan 

mengamati masalah tersebut. Setelah 

itu, siswa diberi kesempatan bertanya 

berkaitan dengan masalah yang telah 

diamati. 

Tahap 2: Identifikasi masalah 

Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengidentifikasi hal-hal yang 

terkait dengan masalah tersebut. 

Pengetah

uan : 

Tes 

tertulis 

berbentuk 

uraian. 

 

Keteramp

ilan : 

Tes 

tertulis 

berbentuk 

uraian 

 

Sikap : 

Observasi 

dengan 

catatan 

sikap dari 

guru. 

Pertemua

n 1 : 

2 x 40 

menit (2 

JP) 

1. Kemen

terian 

Pendidi

kan dan 

Kebuda

yaan 

Republ

ik 

Indone

sia. 

2017. 

Buku 

Siswa 

Matem

atika 

SMP 

Kelas 

VIII 

Edisi 

Revisi 

2017. 

Jakarta 

: 

Kemen

terian 

Pendidi

kan dan 

Kebuda

yaan 

3.5.1 Siswa dapat 

menentukan 

persamaan linear yang 

merupakan 

persamaan linear dua 

variabel. 

4.5.1 Siswa dapat 

mengubah masalah 

kontekstual ke dalam 

model matematika 

berbentuk sistem 

persamaan linear dua 

variabel 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Memahami konsep 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Pertemuan 2 Pertemua

n 2 : 

3 x 40 

menit (3 

JP) 

3.5.2 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode grafik. 

4.5.2 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

grafik. 

 



 
 

 
 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode grafik. 

Kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis 

seperti contoh menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik dapat diselesaikan 

menggunakan konsep persamaan garis 

lurus. 

Tahap 3: Pengumpulan data  

Ketika kegiatan eksplorasi terhadap 

masalah yang dilakukan siswa 

berlangsung, guru juga memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

menggali informasi yang relevan 

untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis. 

Tahap 4: Pengolahan data 

Melalui media LKS, siswa melakukan 

kegiatan untuk mengolah data dan 

kemudian dengan menalar siswa 

menemukan solusi dari masalah yang 

disajikan. 

Tahap 5: Pembuktian 

Setelah konsep baru yang siswa dapat 

pada kegiatan mengerjakan LKS, 

kemudian siswa membuktikan 

temuannya untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual melalui media 

LTS. 

Republ

ik 

Indone

sia. 

4. Kemen

terian 

Pendidi

kan 

dan 

Kebud

ayaan 

Republ

ik 

Indone

sia. 

2017. 

Buku 

Guru 

Matem

atika 

SMP 

Kelas 

VIII 

Edisi 

Revisi 

2017. 

Jakarta 

: 

Pertemuan 3 Pertemua

n 3 : 

2 x 40 

menit (2 

JP) 

3.5.3 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode substitusi. 

3.5.4 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode eliminasi. 

4.5.3 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 

Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan substitusi 

atau eliminasi. 



 
 

 
 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

substitusi. 

4.5.4 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

eliminasi. 

Tahap 6: Menarik kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembuktian melalui 

LTS, siswa dapat menarik suatu 

kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk 

semua kejadian atau masalah yang 

sama, dengan memperhatikan hasil 

pembuktian. 

Penutup:  

Guru mengarahkan siswa untuk 

merangkum materi, memberikan 

kegiatan umpan balik berupa kuis dan 

pekerjaan rumah berkaitan dengan 

pembelajaran. Guru memberikan 

tindak lanjut tentang hasil kuis, 

memberikan penguatan dan 

memberikan tindak lanjut untuk materi 

selanjutnya. Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa.  

Kemen

terian 

Pendidi

kan 

dan 

Kebud

ayaan 

Republ

ik 

Indone

sia. 

2. Refere

nsi lain 

yang 

terkait 

materi. 

Pertemuan 4 Pertemua

n 4 : 

3 x 40 

menit (3 

JP) 

3.5.5 Siswa dapat 

menentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual dengan 

metode gabungan 

(substitusi dan 

eliminasi). 

4.5.5 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

Materi pokok : 

Sistem persamaan 

linear dua variabel 

Sub materi : 
Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

gabungan (Substitusi 

dan Eliminasi). 



 
 

 
 

 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan 

menghubungkan 

konsep metode 

substitusi dan metode 

eliminasi. 

4.5.6 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

yang dihubungkan 

dengan bidang fisika 

dalam menentukan 

kecepatan perahu dan 

aliran sungai. 
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Lampiran 33 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Konsep SPLDV  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.1 Siswa dapat menentukan persamaan 

linear yang merupakan persamaan linear 

dua variabel. 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.1 Siswa dapat mengubah masalah 

kontekstual ke dalam model matematika 

berbentuk sistem persamaan linear dua 

variabel. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik 

yang meliputi proses mengamati, menanya, mengeksplorasi (mengumpulkan 

informasi), mengasosiasikan (mengolah informasi), dan mengomunikasikan, 

siswa dapat: 

1. Menentukan persamaan linear yang merupakan persamaan linear dua 

variabel dengan benar. 

2. Mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematika berbentuk 

sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Konsep Persamaan Linear Dua Variabel. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Ilmiah (Saintifik) 

2. Model pembelajaran    : Discovery Learning  

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-lain.  
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Sintak pembelajaran Discovery Learning: 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

Fase 3 : Data Collection (Pengumpulan Data) 

Fase 4 : Data Processing (Pengolahan Data) 

Fase 5 : Verification (Pembuktian) 

Fase 6 : Generalization (Menarik Kesimpulan) 

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

(10 menit) 
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d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

sistem persamaan linear dua variabel dengan sub materi konsep 

sistem persamaan linear dua variabel dan membuat model 

matematika berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga beli sebuah 

barang dan mencari nilai tunggal dari suatu barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling mematikan 

di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah 

dunia.” 

9. Guru menyampaikan teknik penilaian pada materi “Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel” yaitu penilaian pengetahuan, 

penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.  

10. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

11. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

tentang persamaan linear satu variabel. 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) (7 

menit) 

1. Siswa mengamati contoh persamaan linear dua variabel yang 

diberikan oleh guru. (mengamati) 

2. Siswa diharapkan dapat menyimpulkan pengertian persamaan 

linear dua variabel.  

3. Siswa mengamati permasalahan tentang sistem persamaan 

linear dua variabel yang diberikan oleh guru. 

4. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan membuat 

pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ditayangkan. (menanya) 

 

Fase 2: Problem Statement (Identifikasi Masalah) (5 menit) 
5. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

6. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

konsep sistem persamaan linear dua variabel dan siswa diminta 

untuk mengamati permasalahan matematika pada LKS. 

 

Fase 3: Data Collecting (Pengumpulan Data) (15 menit) 

7. Setelah siswa mengamati, kemudian siswa diberi kesempatan 

untuk menalar permasalahan yang ada pada LKS. (menalar) 

(55 menit) 
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8. Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan 

bertanya dengan anggota kelompoknya.  

9. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

 

Fase 4: Data Processing (Pengolahan Data) (10 menit) 

10. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas. (mengasosisasi, mengomunikasikan) 

11. Siswa diminta untuk memberikan tanggapan, mengomentari, 

atau bertanya pada kelompok yang mengomunikasikan. 

(mengasosisasi) 

 

Fase 5: Verification (Pembuktian) (13 menit) 

12. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

terkait membuat model matematika berbentuk sistem 

persamaan linear dua variabel. 

13. Siswa secara berkelompok mengerjakan LTS menggunakan 

informasi dan langkah yang telah mereka gunakan sebelumnya 

untuk menyelesaikan LKS. (menalar) 

14. Siswa bertanya kepada guru jika terdapat bagian yang masih 

belum dipahami. 

15. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

(mengomunikasikan). 

16. Siswa difasilitasi untuk membandingkan jawaban permasalahan 

dari beberapa kelompok yang menulis jawabannya di papan 

tulis. 

17. Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru. 

 

Fase 6: Generalization (Menarik Kesimpulan) (5 menit) 

18. Siswa membuat kesimpulan tentang membuat model 

matematika berbentuk sistem persamaan linear dua variabel 

berdasarkan LKS dan LTS yang telah dikerjakan secara 

berkelompok. 

19. Siswa diberi penguatan oleh guru atas kesimpulan yang telah 

dibuat. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum 

dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diberi 

apresiasi oleh guru. 

(15 menit) 
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4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis yang dibagikan 

oleh guru dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi membuat model matematika berbentuk sistem 

persamaan linear dua variabel. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai membuat model berbentuk 

sistem persamaan linear dua variabel pada Buku Siswa 

Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 2017 halaman 

203-205 nomor 3 dan 8. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 34 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 2 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Grafik 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.2 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode grafik. 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik 

yang meliputi proses mengamati, menanya, mengeksplorasi (mengumpulkan 

informasi), mengasosiasikan (mengolah informasi), dan mengomunikasikan, 

siswa dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

grafik dengan benar. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode grafik dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Grafik. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Ilmiah (Saintifik) 

2. Model pembelajaran    : Discovery Learning  
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3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-

lain.  

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

grafik. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

(10 menit) 
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7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga beli sebuah 

barang dan mencari nilai tunggal dari suatu barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Arthur Wellesley, “Orang bijak belajar ketika mereka bisa. 

Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa.” 

9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

tentang persamaan garis lurus. 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) (15 

menit) 

1. Siswa mengamati permasalahan tentang sistem persamaan 

linear dua variabel yang diberikan oleh guru. (mengamati) 

2. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan membuat 

pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ditayangkan. (menanya) 

 

Fase 2: Problem Statement (Identifikasi Masalah) (10 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik dan siswa diminta untuk mengamati 

permasalahan matematika pada LKS. 

 

Fase 3: Data Collecting (Pengumpulan Data) (15 menit) 

5. Setelah siswa mengamati, kemudian siswa diberi kesempatan 

untuk menalar permasalahan yang ada pada LKS. (menalar) 

6. Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan 

bertanya dengan anggota kelompoknya.  

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

 

Fase 4: Data Processing (Pengolahan Data) (15 menit) 

8. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas. (mengasosisasi, mengomunikasikan) 

9. Siswa diminta untuk memberikan tanggapan, mengomentari, 

atau bertanya pada kelompok yang mengomunikasikan. 

(mengasosisasi) 

 

 

 

(80 menit) 
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Fase 5: Verification (Pembuktian) (20 menit) 

10. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

terkait menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode grafik. 

11. Siswa secara berkelompok mengerjakan LTS menggunakan 

informasi dan langkah yang telah mereka gunakan sebelumnya 

untuk menyelesaikan LKS. (menalar) 

12. Siswa bertanya kepada guru jika terdapat bagian yang masih 

belum dipahami. 

13. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

(mengomunikasikan). 

14. Siswa difasilitasi untuk membandingkan jawaban permasalahan 

dari beberapa kelompok yang menulis jawabannya di papan 

tulis. 

15. Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru. 

 

Fase 6: Generalization (Menarik Kesimpulan) (5 menit) 

16. Siswa membuat kesimpulan tentang menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode grafik 

berdasarkan LKS dan LTS yang telah dikerjakan secara 

berkelompok. 

17. Siswa diberi penguatan oleh guru atas kesimpulan yang telah 

dibuat. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum 

dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diberi 

apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis yang dibagikan 

oleh guru dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode grafik. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode grafik pada Buku 

Siswa Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 2017 

halaman 214 nomor 3a dan 3b. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi atau eliminasi. 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

(30 menit) 
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8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 35 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 3 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Substitusi dan 

   Menyelesaikan SPLDV dengan Eliminasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

3.5.3 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 
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dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode substitusi. 

3.5.4 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode eliminasi. 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.3 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi. 

4.5.4 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

metode eliminasi. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik 

yang meliputi proses mengamati, menanya, mengeksplorasi (mengumpulkan 

informasi), mengasosiasikan (mengolah informasi), dan mengomunikasikan, 

siswa dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

substitusi dengan benar. 

2. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

eliminasi dengan benar. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode substitusi dengan benar. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel dengan metode eliminasi dengan benar 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 

Substitusi. 

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 

Eliminasi. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 

3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus 

terkait sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Ilmiah (Saintifik) 

2. Model pembelajaran    : Discovery Learning  

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-lain.  

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

subtitusi dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan eliminasi. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga sebuah 

barang yang kita beli dan mencari nilai tunggal dari suatu 

barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Akio Morita, “Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. 

Tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua 

kali.” 

9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

persamaan linear satu variabel. 

(10 menit) 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) (7 

menit) 

1. Siswa mengamati permasalahan tentang sistem persamaan 

linear dua variabel yang diberikan oleh guru. (mengamati) 

2. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan membuat 

pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ditayangkan. (menanya) 

(55 menit) 
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Fase 2: Problem Statement (Identifikasi Masalah) (5 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode substitusi atau eliminasi dan siswa diminta untuk 

mengamati permasalahan matematika pada LKS. 

 

Fase 3: Data Collecting (Pengumpulan Data) (15 menit) 

5. Setelah siswa mengamati, kemudian siswa diberi kesempatan 

untuk menalar permasalahan yang ada pada LKS. (menalar) 

6. Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan 

bertanya dengan anggota kelompoknya.  

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

 

Fase 4: Data Processing (Pengolahan Data) (10 menit) 

8. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas. (mengasosisasi, mengomunikasikan) 

9. Siswa diminta untuk memberikan tanggapan, mengomentari, 

atau bertanya pada kelompok yang mengomunikasikan. 

(mengasosisasi) 

 

Fase 5: Verification (Pembuktian) (13 menit) 

10. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

terkait menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode substitusi atau eliminasi. 

11. Siswa secara berkelompok mengerjakan LTS menggunakan 

informasi dan langkah yang telah mereka gunakan sebelumnya 

untuk menyelesaikan LKS. (menalar) 

12. Siswa bertanya kepada guru jika terdapat bagian yang masih 

belum dipahami. 

13. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

(mengomunikasikan). 

14. Siswa difasilitasi untuk membandingkan jawaban 

permasalahan dari beberapa kelompok yang menulis 

jawabannya di papan tulis. 

15. Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru. 

 

Fase 6: Generalization (Menarik Kesimpulan) (5 menit) 

16. Siswa membuat kesimpulan tentang menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi atau 
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eliminasi berdasarkan LKS dan LTS yang telah dikerjakan 

secara berkelompok. 

17. Siswa diberi penguatan oleh guru atas kesimpulan yang telah 

dibuat. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum 

dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

diberi apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis yang dibagikan 

oleh guru dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode substitusi atau eliminasi. 

5. Siswa diberikan tugas mengenai menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan substitusi atau eliminasi 

pada Buku Siswa Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi 

Revisi 2017 halaman 220 nomor 4a dan halaman 228 nomor 

5a. 

6. Siswa diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan 

diminta untuk membaca atau mempelajari di rumah tentang 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan (substitusi dan eliminasi). 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

(15 menit) 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 36 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 4 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 11 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 1 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sub Materi Pokok  : Menyelesaikan SPLDV dengan Gabungan 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

3.5.5 Siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual dengan 

metode gabungan (substitusi dan 

eliminasi). 
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4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

4.5.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan 

menghubungkan konsep metode 

substitusi dan metode eliminasi. 

4.5.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel yang 

dihubungkan dengan bidang fisika 

dalam menentukan kecepatan aliran 

sungai. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik 

yang meliputi proses mengamati, menanya, mengeksplorasi (mengumpulkan 

informasi), mengasosiasikan (mengolah informasi), dan mengomunikasikan, 

siswa dapat: 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi) dengan benar. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan menghubungkan konsep metode substitusi dan metode 

eliminasi dengan benar. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel yang dihubungkan dengan bidang fisika dalam menentukan 

kecepatan aliran sungai dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 

Substitusi dan Eliminasi. 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan  

Materi pengayaan berupa materi diluar pembelajaran yang dapat siswa cari 

secara mandiri dan juga latihan soal-soal. 
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3. Materi Pembelajaran Remidial  

Materi remedial berupa pemberian tugas-tugas latihan secara khusus terkait 

sistem persamaan linear dua variabel terhadap siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Ilmiah (Saintifik) 

2. Model pembelajaran    : Discovery Learning  

3. Metode Pembelajaran  : Penugasan, diskusi kelompok, dan lain-lain.  

 

F. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan : Laptop, LCD Proyektor, Papan Tulis/White Board, Spidol. 

2. Media  : Powerpoint, Buku Paket, LKS, LTS dan Kuis. 

3. Sumber Belajar : 

a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa 

Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTS Kelas VIII edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa.  

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran antara lain: 

a. Menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meminta siswa memperhatikan ke sekelilingnya apabila 

terdapat sampah untuk dibuang ditempatnya. 

(10 menit) 
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c. Meminta siswa merapikan pakaian dan tempat duduk 

masing-masing. 

d. Meminta seorang siswa yang piket untuk membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih kotor. 

e. Meminta siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan (substitusi dan eliminasi). 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
siswa.  

7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu untuk menentukan harga sebuah barang 

yang kita beli dan mencari nilai tunggal dari suatu barang. 

8. Guru memberikan motivasi:  
Malcolm X, “Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok 

dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak 

hari ini.” 

9. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi 

kelompok, presentasi, dan diakhiri dengan kuis. 

10. Guru melakukan Apersepsi dengan menggali pengetahuan 

konsep menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan substitusi dan eliminasi. 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) (15 

menit) 

1. Siswa mengamati permasalahan tentang sistem persamaan 

linear dua variabel yang diberikan oleh guru. (mengamati) 

2. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan membuat 

pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ditayangkan. (menanya) 

 

Fase 2: Problem Statement (Identifikasi Masalah) (10 menit) 
3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. 

4. Setiap kelompok diberikan LKS yang berhubungan dengan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode gabungan dan siswa diminta untuk mengamati 

permasalahan matematika pada LKS. 

 

Fase 3: Data Collecting (Pengumpulan Data) (15 menit) 

5. Setelah siswa mengamati, kemudian siswa diberi kesempatan 

untuk menalar permasalahan yang ada pada LKS. (menalar) 

6. Siswa dalam kelompok saling memberikan pendapat dan 

bertanya dengan anggota kelompoknya.  

7. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang ada di LKS jika mengalami kesulitan. 

(80 menit) 
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Fase 4: Data Processing (Pengolahan Data) (15 menit) 

8. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya di depan 

kelas. (mengasosisasi, mengomunikasikan) 

9. Siswa diminta untuk memberikan tanggapan, mengomentari, 

atau bertanya pada kelompok yang mengomunikasikan. 

(mengasosisasi) 

 

Fase 5: Verification (Pembuktian) (20 menit) 

10. Setiap kelompok diberikan LTS yang berisi permasalahan 

terkait menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode gabungan. 

11. Siswa secara berkelompok mengerjakan LTS menggunakan 

informasi dan langkah yang telah mereka gunakan sebelumnya 

untuk menyelesaikan LKS. (menalar) 

12. Siswa bertanya kepada guru jika terdapat bagian yang masih 

belum dipahami. 

13. Salah satu perwakilan dari beberapa kelompok diminta untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi LTS dengan 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. 

(mengomunikasikan). 

14. Siswa difasilitasi untuk membandingkan jawaban permasalahan 

dari beberapa kelompok yang menulis jawabannya di papan 

tulis. 

15. Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru. 

 

Fase 6: Generalization (Menarik Kesimpulan) (5 menit) 

16. Siswa membuat kesimpulan tentang menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan 

berdasarkan LKS dan LTS yang telah dikerjakan secara 

berkelompok. 

17. Siswa diberi penguatan oleh guru atas kesimpulan yang telah 

dibuat. 

C. Penutup 

1. Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi 

terkait hasil pembelajaran hari ini. 

2. Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum 

dipahami. 

3. Siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diberi 

apresiasi oleh guru. 

4. Siswa secara mandiri mengerjakan soal kuis yang dibagikan 

oleh guru dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode gabungan. 

(30 menit) 
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5. Siswa diberikan tugas mengenai menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan pada 

Buku Siswa Matematika Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 

2017 halaman 229 nomor 9. 

6. Siswa diinformasikan pada pertemuan berikutnya akan 

diadakan ulangan harian dan meminta siswa supaya belajar 

tentang sistem persamaan linear dua variabel. 

7. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a) Sikap  : Observasi  

b) Pengetahuan : Observasi  

c) Keterampilan : Tes Tertulis 

2. Pembelajaran Remidial 

3. Pembelajaran Pengayaan 
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Lampiran 37 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

membuat model matematika berbentuk sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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 Yosh dan Sakya mengunjungi toko buku Gramedia pada hari 

Minggu. Pada saat itu, Yosh membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah 

pena seharga Rp13.000,00 sedangkan Sakya membeli 4 buah buku 

tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000,00. Buatlah model 

matematika dari permasalahan tersebut ! 

Ayo Amati 

Diketahui : 

Yosh membeli 3 buah buku tulis dan ... buah pena seharga Rp.... 

Sakya membeli ... buah buku tulis dan ... buah pena seharga 

Rp18.000,00. 

 

Ditanya : 

Model matematika ? 

Ayo Menggali Informasi 
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L 

Penyelesaian : 

Langkah 1 : Melakukan Pemisalan 

 Misalkan 𝑥 = harga 1 buah buku 

  𝑦 = harga 1 buah pena 

Langkah 2 : Membuat Model Matematika 

 Harga 3 buah buku tulis dan ... buah pena adalah 

Rp..., sehingga persamaannya adalah 

3𝑥 + ⋯ 𝑦 = ⋯                 ... (1) 

 Harga .... buah buku tulis dan ... buah pena adalah 

Rp18.000,00 sehingga persamaannya adalah 

… 𝑥 + ⋯ 𝑦 = 18.000          ... (2) 

 

Perhatikan bahwa situasi yang dialami oleh Yosh dan Sakya terdapat 

dua persamaan linear dua variabel. Kumpulan dua (atau lebih) 

persamaan linear dua varibael disebut sistem persamaan linear dua 

variabel (SPLDV). Sehingga dua persamaan yang dimaksud adalah: 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

 

Ayo Menalar 

{
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛 1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛 2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ
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Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan 

linear dua variabel adalah ................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Model matematikanya adalah ........................................................... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

Ayo Simpulkan! 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 20 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah mengenai sistem persamaan 

linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: blog.unnes.ac.id 

 

Di hari minggu ini, Moren dan teman-temannya pergi ke taman 

kota. Mereka bermain sambil mengelilingi taman. Taman 

tersebut berbentuk persegi panjang. Menurut papan informasi 

keliling taman adalah 42 m. Dan selisih panjang dan lebar 

taman adalah 9 meter. Lalu, berapakah panjang dan lebar 

taman? 

 

 

Ayo Amati 
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Misal 𝑥 = panjang taman dan 𝑦 = lebar taman 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Keliling taman adalah 42 m, maka persamaannya 

2𝑥 + 2𝑦 = 42 

↔ 𝑥 + 𝑦 = 21  ... persamaan (1) 

 Selisih panjang dan lebar taman adalah 9 m, maka 

persamaannya 

𝑥 − 𝑦 = 9   ... persamaan (2) 

 

Langkah 2 Menentukan titik potong persamaan (1) dengan 

sumbu 𝑿 dan sumbu 𝒀.  

Persamaan (1) : ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑋 → 𝑦 = 0 

𝑥 + 𝑦 = 21 

... + ... = ... 

𝑥 = ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑌 → 𝑥 = 0 

𝑥 + 𝑦 = 21 

... + ... = ... 

𝑦 = ... 

 

 

Ayo Menalar 
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Langkah 2 Menentukan titik potong persamaan (2) dengan 

sumbu 𝑿 dan sumbu 𝒀.  

Persamaan (2) : ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑋 → 𝑦 = 0 

𝑥 − 𝑦 = 9 

... − ... = ... 

𝑥 = ... 

 Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝑌 → 𝑥 = 0 

𝑥 − 𝑦 = 9 

... − ... = ... 

𝑦 = ... 

 

Langkah 3 Menggambar grafik dari kedua persamaan 

 

 

Ayo Menalar 
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Langkah 4 Menentukan titik potong kedua garis.  

Titik potongnya berada di ( ... , ... ) 

 

Langkah 5 Memeriksa titik potong. 

Persamaan 1 

𝑦 = 21 − 𝑥 

... = ... + ... 

... = ... 

Persamaan 2 

𝑦 = 𝑥 − 9 

... = ... + ... 

... = ... 

Sehingga diperoleh 

𝑥 = ... 

𝑦 = ... 

Jadi, panjang taman adalah ... dan lebar taman adalah .... 

 

Ayo Menalar 

Langkah-langkah menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel dengan metode grafik adalah: 

Ayo Simpulkan! 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 
Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan 
 

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dengan 

menggunakan metode substitusi atau eliminasi. 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: radartasikmalaya.com 

Agustin dan Catrin me-ngunjungi toko buku Gramedia pada 

hari minggu. Pada saat itu, Agustin membeli 3 buah buku tulis dan 

2 buah pena seharga Rp13.000,00 sedangkan Catrin membeli 4 

buah buku tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000,00. Hitunglah 

harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Agustin dan Catrin! 

 

Ayo Amati 

Diketahui  : Agustin membeli 3 buah buku tulis dan … buah pena  

   seharga Rp… 

   Catrin membeli … buah buku tulis dan … buah pena 

   seharga Rp18.000,00 

 

Ditanya  : Berapakah harga masing-masing buku dan pena yang 

   dibeli Agustin dan Catrin? 

 

Ayo Mengumpulkan Informasi 
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 METODE SUBSTITUSI 

 

Misal 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = ... 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Harga 3 buah buku tulis dan … buah pena adalah Rp…, 

maka persamaannya 

… + … = 13.000  ... persamaan (1) 

 Harga … buah buku tulis dan … buah pena adalah 

Rp18.000,00, maka persamaannya 

… + … = 18.000  ... persamaan (2) 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Ubah persamaan 1 

… + … = 13.000 

   2𝑦 = 13.000 − …  

𝑦 = 6.500 −
…

…
 ... persamaan (3) 

Substitusi nilai 𝑦 pada persamaan (3) ke persamaan (2) 

… + … = 18.000 

4𝑥 + 3 (6.500 −
…

…
) = 18.000 

4𝑥 +19.500 −...= 18.000 

... −...= 18.000 

    −...= 18.000 − ... 

−... = −... 

       𝑥 = ... 

Substitusi nilai x ke persamaan (3) 

𝑦 = 6.500 −
…

…
 

𝑦 = ... 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Harga buku adalah … 

 Harga pena adalah … 

 

Ayo Menalar 
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METODE ELIMINASI 

 

 

 

Misal 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = ... 

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Harga 3 buah buku tulis dan … buah pena adalah Rp…, maka 

persamaannya 

… + … = 13.000  ... persamaan (1) 

 Harga … buah buku tulis dan … buah pena adalah 

Rp18.000,00, maka persamaannya 

… + … = 18.000  ... persamaan (2) 

 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Mencari koefisien 𝑥 

…  +  …  =  13.000   | × … |  …  +  …  =  … 

…  +  …  =  …        | × … |  …  +  …  =  … + ⋯ 

         𝑥 = … 

Mencari koefisien 𝑦 

…  +  …  =  13.000   | × … |  …  +  …  =  … 

…  +  …  =  …        | × … |  …  +  …  =  … + ⋯ 

        𝑦 = … 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Harga buku adalah … 

 Harga pena adalah … 

Ayo Menalar 
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Langkah-langkah Menyelesaikan SPLDV : 

4. Membuat pemisalan 

5. Membuat model matematika 

6. Melakukan penyelesaian 

Metode Substitusi 

c) Menentukan nilai salah satu variabel dengan mengganti 

(mensubstitusi) bentuk persamaan variabel lain. 

d) Setelah diperoleh nilai salah satu variabel, kemudian 

substitusikan nilai tersebut ke salah satu persamaan 

sehingga diperoleh nilai variabel lain. 

Metode Eliminasi 

Perhatikan koefisien 𝑥 atau 𝑦 

d) Jika koefisiennya sama : 

i.  Lakukan operasi …………. untuk tanda yang sama 

ii. Lakukan operasi …………. untuk tanda yang berbeda 

e) Jika koefisiennya berbeda : samakan koefisiennya dengan 

cara mengalikan persamaan-persamaan dengan konstanta 

yang sesuai, lalu lakukan seperti langkah a) 

f) Lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel 

lainnya 

4.   Menarik kesimpulan 

Ayo Simpulkan! 
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LEMBAR KERJA SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 20 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tujuan  

Dengan mengerjakan LKS, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah mengenai sistem persamaan linear 

dua variabel yang dihubungkan dengan bidang Fisika 

dengan metode gabungan (eliminasi  dan substitusi). 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan 

3. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kemudian jawablah pertanyaan tersebut 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya 
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Sumber: id.wikibooks.org 

Sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai dapat 

menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika perahu tersebut bergerak 

berlawanan dengan arah arus sungai dapat menempuh jarak 51 km 

dalam 3 jam. Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai? 

 

Ayo Amati 

Diketahui  : Perahu bergerak searah arus sungai dapat menempuh 

   jarak 46 km dalam ... jam. 

   Perahu bergerak berlawanan dengan arah arus sungai 

   dapat menempuh jarak ... km dalam ... jam. 

 

Ditanya  : Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai? 

 

Ayo Mengumpulkan Informasi 
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Misal 𝑥 = kecepatan perahu dan 𝑦 = kecepatan ... 

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
  

Langkah 1 Membuat persamaan SPLDV (Model Matematika) 

 Perahu bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 

km dalam 2 jam , maka persamaannya 

… + … = 
46

2
   

… + … = 23  ... persamaan (1) 

 Perahu bergerak berlawanan dengan arah arus sungai dapat 

menempuh jarak ... km dalam ... jam, maka persamaannya 

… − … = 
…

…
   

… − … = ...  ... persamaan (2) 

Langkah 2 Menyelesaikan SPLDV 

Eliminasi 𝑥 

 …  +  …  = 23 

 …  −  …  =  … + ⋯ 

    𝑦 = … 

Substitusi nilai 𝑦 ke persamaan (1) 

𝑥 + … = 23 

𝑥 = 23 −… 

𝑥 = … 

Langkah 3 Membuat kesimpulan 

Kecepatan perahu adalah … km/jam 

 Kecepata aliran sungai adalah … km/jam 

Ayo Menalar 
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Langkah-langkah Menyelesaikan SPLDV dengan metode 

gabungan: 

4. Membuat pemisalan 

5. Membuat model matematika 

6. Melakukan penyelesaian 

Menggunakan metode eliminasi kemudian menggunakan 

metode ... 

4.   Menarik kesimpulan 

Ayo Simpulkan! 
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LEMBAR TUGAS SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Tentukan model matematika dari permasalahan-permasalahan di 

bawah ini. 

1. Budi membeli 3 penggaris dan 7 pensil dengan harga 

Rp37.000,00. Jika harga sebuah penggaris adalah 𝑥 dan harga 

sebuah pensil adalah 𝑦. 

2. Pada pertunjukan seni terjual 500 lembar karcis yang terdiri dari 

karcis kelas Ekonomi dan Karcis kelas Utama. Harga karcis kelas 

Ekonomi adalah Rp6.000,00 dan kelas Utama adalah 

Rp8.000,00, serta hasil penjualan seluruh karcis adalah 

Rp3.360.000,00. 

Soal 
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LEMBAR TUGAS SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika 

lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang 

dan lebar dari persegi panjang tersebut dengan metode grafik. 

 

Soal 
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LEMBAR TUGAS SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Usia Senopati 
2

3
 dari usia Afriza. Enam tahun yang akan datang, 

jumlah usia mereka 42 tahun. Tentukan usia Senopati dan 

Afriza!. (Gunakan metode substitusi atau eliminasi) 

 

Soal 
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LEMBAR TUGAS SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : __________ 

Nama Anggota 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Sekelompok nelayan menguji coba dua jenis jaring untuk 

menangkap ikan, jaring A dan jaring B. Setelah beberapa hari 

melaksanakan uji coba, diperoleh data sebagai berikut:  Jika 5 

orang memakai jaring A dan 2 orang memakai jaring B, maka 

rata-rata hasil yang diperoleh setiap hari adalah 

Rp1.100.000,00. Jika 4 orang memakai jaring A dan satu orang 

memakai jaring B, maka rata-rata hasil yang diperoleh setiap 

hari adalah Rp850.000,00. Jika jaring A dipakai 3 orang dan 

jaring B dipakai 2 orang, berapakah rata-rata hasil yang 

diperoleh setiap hari?. (Gunakan metode gabungan) 

 

Soal 
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KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 1 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.1 Siswa dapat 

mengubah masalah 

matematika ke 

dalam model 

matematika 

berbentuk sistem 

persamaan linear dua 

variabel. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 1 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan model 

matematika dari 

permasalahan berikut ini. 

Jumlah dua bilangan 

adalah 200. Dan selisih 

bilangan itu adalah 108. 

Diketahui:  

jumlah dua bilangan adalah 

200. 

selisih kedua bilangan itu 

adalah 108 

Ditanya: nilai masing-masing 

bilangan ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah yang 

disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui 

dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Misalkan : 

𝑥 = bilangan terbesar 

𝑦 = bilangan terkecil 

Model matematikanya adalah 

𝑥 + 𝑦 = 200 

𝑥 − 𝑦 = 108 

2 Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan namun kurang 

benar atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model matematika. 0 

Skor Maksimal 4   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 2 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.2 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan menggambar 

grafik. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 2 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan selesaian 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

berikut dengan 

menggambar 

grafik. 

𝑥 + 𝑦 = 5  

𝑥 − 𝑦 = 1. 

Diketahui:  

𝑥 + 𝑦 = 5  

𝑥 − 𝑦 = 1 
Ditanya: selesaian dari sistem persamaan linear 

dua variabel ? 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan 

dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya 

menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Penyelesaian : 

Gambar grafik kedua persamaan tersebut 
4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 



 
 

 
 

 
Dari kedua grafik di atas, diperkirakan titik 

potongnya berada di (3,2) 

Periksa titik potong. 

Persamaan 1 

𝑥 + 𝑦 = 5 ⇔ 3 + 2 = 5  

  ⇔ 5 = 5 (benar). 

Persamaan 2 

𝑥 − 𝑦 = 1 ⇔ 3 − 2 = 1  

 ⇔ 1 = 1 (benar). 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut namun salah satu 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dan 

menghubungkan konsep 

sistem persamaan linear dua 

variabel dengan konsep 

persamaan garis lurus secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-2 0 2 4 6



 
 

 
 

Jadi selesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel tersebut adalah (3,2). 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak 

benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 8   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



 
 

 
 

Lampiran 47 

 

KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 3 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.3 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah sistem 

persamaan linear dua 

variabel yang 

dikaitkan dengan 

konsep operasi 

bilangan dengan 

metode substitusi 

atau eliminasi. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 3 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Jika jumlah dua buah 

bilangan cacah adalah 65 

dan selisihnya adalah 15. 

Bilangan terkecil dari dua 

bilangan tersebut 

adalah… (Gunakan 

metode substitusi atau 

eliminasi) 

Diketahui:  

jumlah dua bilangan adalah 65. 

selisih kedua bilangan itu 

adalah 15. 

Ditanya: bilangan terkecil dari 

dua bilangan tersebut ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah yang 

disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui 

dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Misalkan 

𝑎 = bilangan terbesar 

𝑏 = bilangan terkecil 

Model matematika SPLDV : 

𝑎 +  𝑏 =  65 .... (1) 
𝑎 −  𝑏 =  15 ..... (2) 

2 Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika dengan 

menghubungkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan namun kurang 

benar atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model matematika. 0 

Metode Substitusi 

Ubah persamaan 1 
4 Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 
4 



 
 

 
 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 = 65 − 𝑏 .... (3) 

Substitusi persamaan (3) ke 

persamaan (2) 

𝑎 −  𝑏 =  15 

(65 − 𝑏) −  𝑏 =  15 

65 − 2𝑏 =  15 

−2𝑏 =  15 − 65 

−2𝑏 =  −50 

𝑏 = 25 

Substitusi 𝑏 = 25 ke 

persamaan (1) 

𝑎 +  𝑏 =  65 

𝑎 +  25 =  65 

𝑎 = 40 

 

atau 

 

Metode Eliminasi 

Eliminasi a 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 −  𝑏 =  15 
----------------------------  -  

2𝑏 =  50 

𝑏 =
50

2
 

𝑏 = 25 
Eliminasi b 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut dan jawaban benar. 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel tidak runtut 

atau tanpa cara dan jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun salah satu jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun salah kedua jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

1 



 
 

 
 

𝑎 +  𝑏 =  65 
𝑎 −  𝑏 =  15 
----------------------------  +  

2𝑎 =  80 

𝑎 =
80

2
 

𝑎 = 40   
Karena 

𝑎 =  40  
𝑏 =  25 
Jadi bilangan terkecilnya 

adalah 25. 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 10   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



 
 

 
 

Lampiran 48 

 

KISI-KISI SOAL KUIS PERTEMUAN 4 

 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal Waktu 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel. 

Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

4.5.4 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

dengan metode 

gabungan. 

1 Uraian 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS PERTEMUAN 4 

 

No Soal Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 
Kriteria 

Skor 

Kriteria 

1. Tentukan 

himpunan 

penyelesaian dari 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

berikut 

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000 

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500 

(Gunakan metode 

gabungan) 

Diketahui:  

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000  

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500  
Ditanya: himpunan penyelesaian sistem 

persamaan linear dua variabel ? 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar sesuai dengan 

masalah yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun kurang benar atau 

kurang lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau ditanyakan 

namun benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 
0 

Penyelesaian : 

Langkah 1: Eliminasi salah satu variabel, 

misalkan variabel 𝑦 

3𝑥 + 2𝑦 = 55.000 |× 5 

2𝑥 + 5𝑦 = 82.500 |× 2 
menjadi 

15𝑥 + 10𝑦 = 275.000 

   4𝑥 + 10𝑦 = 165.000  _ 

11𝑥 = 110.00 

            𝑥 =  10.000 

4 Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel tidak 

runtut atau tanpa cara dan jawaban 

benar. 

3 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

2 



 
 

 
 

Langkah 2: Substitusi 𝑥 ke persamaan 

3(10.000) + 2𝑦 = 55.000 

30.000 + 2𝑦 = 55.000 

       2𝑦 = 55.000 − 30.000 

     2𝑦 = 25.000 

       𝑦 = 12.500 

runtut namun salah satu jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

Menuliskan algoritma penyelesaian dan 

menghubungkan dengan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel secara 

runtut namun kedua jawaban salah 

karena ada salah perhitungan. 

1 

Jadi diperoleh 𝑥 = 10.000 dan 𝑦 =
12.500. 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 
2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 
1 

Tidak menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan. 
0 

Skor Maksimal 8   

Keterangan penilaian kuis :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Lampiran 49 

 

 

 

 

 

 

KUIS 1 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

 

Tentukan model matematika dari permasalahan berikut ini. 

Jumlah dua bilangan adalah 200. Dan selisih bilangan itu adalah 

108. 
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Lampiran 50 

 

 

 

 

 

 

KUIS 2 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Tentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel 

berikut dengan menggambar grafik. 

{
𝑥 + 𝑦 = 5
𝑥 − 𝑦 = 1
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Lampiran 51 

 

 

 

 

 

 

KUIS 3 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Jika jumlah dua buah bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya 

adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut 

adalah… (Gunakan metode substitusi atau eliminasi) 
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Lampiran 52 

 

 

 

 

 

 

KUIS 4 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar! 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 

dua variabel berikut menggunakan metode gabungan. 

{
3𝑥 + 2𝑦 = 55.000
2𝑥 + 5𝑦 = 82.500
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Lampiran 53 

LEMBAR VALIDASI 

SILABUS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Silabus  : Penggalan Silabus Kelas Eksperimen 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas  : VIII 

Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir 

revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

A Isi yang Disajikan 

1. Mengkaji keterkaitan antar Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam mata pelajaran. 
 

 

2. Mengidentifikasi materi yang menunjang pencapaian.   

3.  Aktifitas kedalaman dan keluasan materi.   

4. Pemilihan materi ajar.   

5. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan 

berdasarkan SK, KD, dan potensi siswa. 
 

 

6. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi.   

7. Menentukan sumber belajar yang disesuaikan dengan SK, 

KD, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

 

 

B Bahasa 

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.   

2. Kesederhanaan struktur kalimat.   

C Waktu 

1. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan.   

2. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tuntutan 

kompetensi dasar. 
 

 

3. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada ketersediaan 

alokasi waktu per semester. 
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Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan :  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 54 

LEMBAR VALIDASI 

SILABUS 

KELAS KONTROL 

 

Nama Silabus  : Penggalan Silabus Kelas Kontrol 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas  : VIII 

Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir 

revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

A Isi yang Disajikan 

1. Mengkaji keterkaitan antar Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam mata pelajaran. 
 

 

2. Mengidentifikasi materi yang menunjang pencapaian.   

3.  Aktifitas kedalaman dan keluasan materi.   

4. Pemilihan materi ajar.   

5. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan 

berdasarkan SK, KD, dan potensi siswa. 
 

 

6. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi.   

7. Menentukan sumber belajar yang disesuaikan dengan SK, 

KD, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

 

 

B Bahasa 

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.   

2. Kesederhanaan struktur kalimat.   

C Waktu 

1. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan.   

2. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tuntutan 

kompetensi dasar. 
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3. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada ketersediaan 

alokasi waktu per semester. 
 

 

Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 55 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama RPP  : RPP Kelas Eksperimen 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas  : VIII 

Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir 

revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

1. Identitas 

Memuat nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, 

materi pokok, dan alokasi waktu. 

 

 

2. Kelengkapan Komponen RPP 

Komponen RPP meliputi: Kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, 

model/strategi/metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian. 

 

 

3. Tujuan Pembelajaran 

a. Mencakup kemampuan dalam kompetensi dasar. 
 

 

b. Mencakup kemampuan koneksi matematis.   

c. Kesesuaian dengan alokasi waktu.   

d. Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran.   

e. Tujuan pembelajaran dapat dan mudah untuk diukur.   

4. Perencanaan Materi Pembelajaran 

a. Materi ajar mengacu pada sumber belajar. 
 

 

b. Pemilihan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

5. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 
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b. Memuat kegiatan yang berkaitan dengan model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan 

open ended. 

 

 

c. Memuat kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan 

koneksi matematis. 
 

 

d. Kesesuaian alokasi waktu pada masing-maisng tahap 

kegiatan pembelajaran. 
 

 

6. Perencanaan Kegiatan Penilaian 

Kegiatan penilaian yang direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

7. Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media dan buku sumber belajar. 
 

 

Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 56 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama RPP  : RPP Kelas Kontrol 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas  : VIII 

Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir 

revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

1. Identitas 

Memuat nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, 

materi pokok, dan alokasi waktu. 

 

 

2. Kelengkapan Komponen RPP 

Komponen RPP meliputi: Kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, 

model/strategi/metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian. 

 

 

3. Tujuan Pembelajaran 

a. Mencakup kemampuan dalam kompetensi dasar. 
 

 

b. Mencakup kemampuan koneksi matematis.   

c. Kesesuaian dengan alokasi waktu.   

d. Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran.   

e. Tujuan pembelajaran dapat dan mudah untuk diukur.   

4. Perencanaan Materi Pembelajaran 

a. Materi ajar mengacu pada sumber belajar. 
 

 

b. Pemilihan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

5. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

 

 



336 
 

 
 

b. Memuat kegiatan yang berkaitan dengan model 

pembelajaran Discovery Learning. 
 

 

c. Memuat kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan 

koneksi matematis. 
 

 

d. Kesesuaian alokasi waktu pada masing-maisng tahap 

kegiatan pembelajaran. 
 

 

6. Perencanaan Kegiatan Penilaian 

Kegiatan penilaian yang direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

7. Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media dan buku sumber belajar. 
 

 

Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 57 

LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KNISLEY PERTEMUAN 1 

TOPIK : KONSEP SPLDV 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu konsep 

sistem persamaan linear dua variabel. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya. 

      

KEGIATAN INTI 

Tahap 1 : Alegorasi/ Menerangkan 

1. Memberikan penjelasan terkait 

konsep sistem persamaan linear dua 

variabel. 

 

    

 

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Tahap 2 : Integrasi/ Pembaharuan 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

 

    

 

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Tahap 3 : Analisis/ Penyelidikan 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Tahap 4 : Sintesis/ Perpaduan 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LTS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

15. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

grafik. 

      

5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     12 17 

Skor     36 68 

Total Skor 104 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

116
× 100 =

104

116
× 100 = 89,6% 



339 
 

 
 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KNISLEY PERTEMUAN 2 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN GRAFIK 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan grafik. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Tahap 1 : Alegorasi/ Menerangkan 

1. Memberikan penjelasan terkait 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan 

mengaitkannya dengan konsep 

persamaan garis lurus. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Tahap 2 : Integrasi/ Pembaharuan 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Tahap 3 : Analisis/ Penyelidikan 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Tahap 4 : Sintesis/ Perpaduan 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LTS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

15. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

substitusi atau eliminasi. 

      

5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     11 18 

Skor     33 72 

Total Skor 105 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

116
× 100 =

105

116
× 100 = 90,5% 
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Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KNISLEY PERTEMUAN 3 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN SUBSTITUSI ATAU 

ELIMINASI 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

substitusi atau eliminasi. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Tahap 1 : Alegorasi/ Menerangkan 

1. Memberikan penjelasan terkait 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan 

mengaitkannya dengan konsep 

persamaan linear satu variabel. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Tahap 2 : Integrasi/ Pembaharuan 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 
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4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
      

5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Tahap 3 : Analisis/ Penyelidikan 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Tahap 4 : Sintesis/ Perpaduan 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LTS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

15. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi). 

      

5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     10 19 

Skor     30 76 

Total Skor 106 
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Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

116
× 100 =

106

116
× 100 = 91,3% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KNISLEY PERTEMUAN 4 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN METODE GABUNGAN 

(ELIMINASI DAN SUBSTITUSI) 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi). 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Tahap 1 : Alegorasi/ Menerangkan 

1. Memberikan penjelasan terkait 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan 

mengaitkannya dengan konsep 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

substitusi dan eliminasi. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya. 
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Tahap 2 : Integrasi/ Pembaharuan 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
      

5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Tahap 3 : Analisis/ Penyelidikan 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

 

   

 

 

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
 

   
 

 

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

 

   

 

 

12. Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan, 

mengikuti perkembangan IPTEK, 

dan kehidupan nyata. 

 

    

 

Tahap 4 : Sintesis/ Perpaduan 

13. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LTS. 
 

    
 

14. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
 

    
 

15. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
 

    
 

16. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
 

    
 

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
 

   
 

 

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
 

    
 

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi untuk 

pertemuan berikutnya akan diadakan 
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ulangan harian terkait materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 

5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     9 21 

Skor     27 84 

Total Skor 111 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

120
× 100 =

111

120
× 100 = 92,5% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PERTEMUAN 1 

TOPIK : KONSEP SPLDV 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu konsep 

sistem persamaan linear dua variabel. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) 

1. Memberikan contoh sistem 

persamaan linear dua variabel. 
      

2. Memberikan permasalahan sederhana 

tentang sistem persamaan linear dua 

variabel. 

      

3. Memancing siswa untuk bertanya.       

Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

4. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

5. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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6. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

7. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

9. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Fase 3 : Data Collecting (Pengumpulan Data) 

10. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

11. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

12. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Fase 4 : Data Processing (Pengolahan Data) 

13. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LKS. 
      

14. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

15. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

Fase 5 : Verification (Pembuktian) 

16. Mengecek pemahaman siswa dengan 

pertanyaan secara lisan. 
      

17. Memandu siswa untuk meninjau 

ulang solusi. 
      

Fase 6 : Generalization (Menarik Kesimpulan) 

18. Melibatkan siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

19. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

grafik. 
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5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     15 18 

Skor     45 72 

Total Skor 117 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

132
× 100 =

117

132
× 100 = 88,6% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  :  

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PERTEMUAN 2 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN GRAFIK 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

grafik. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) 

1. Memberikan permasalahan sederhana 

tentang sistem persamaan linear dua 

variabel. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Fase 3 : Data Collecting (Pengumpulan Data) 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Fase 4 : Data Processing (Pengolahan Data) 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LKS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

Fase 5 : Verification (Pembuktian) 

15. Mengecek pemahaman siswa dengan 

pertanyaan secara lisan. 
      

16. Memandu siswa untuk meninjau 

ulang solusi. 
      

Fase 6 : Generalization (Menarik Kesimpulan) 

17. Melibatkan siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

18. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

substitusi atau eliminasi. 
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5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     13 19 

Skor     39 76 

Total Skor 115 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

128
× 100 =

115

128
× 100 = 89,8% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PERTEMUAN 3 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN SUBSTITUSI ATAU 

ELIMINASI 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

substitusi atau eliminasi. 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) 

1. Memberikan permasalahan sederhana 

tentang sistem persamaan linear dua 

variabel. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Fase 3 : Data Collecting (Pengumpulan Data) 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Fase 4 : Data Processing (Pengolahan Data) 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LKS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

Fase 5 : Verification (Pembuktian) 

15. Mengecek pemahaman siswa dengan 

pertanyaan secara lisan. 
      

16. Memandu siswa untuk meninjau 

ulang solusi. 
      

Fase 6 : Generalization (Menarik Kesimpulan) 

17. Melibatkan siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

18. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi materi untuk 

pertemuan berikutnya yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi). 
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5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     12 20 

Skor     36 80 

Total Skor 116 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

128
× 100 =

116

128
× 100 = 90,6% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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 LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PERTEMUAN 4 

TOPIK : MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN METODE GABUNGAN 

(ELIMINASI DAN SUBSTITUSI) 

 

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak 
Penilaian 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Memasuki kelas tepat waktu dan 

mengucapkan salam 
      

2. Mempersiapkan kondisi psikis siswa 

dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa 

      

3. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikis siswa. 
      

4. Memberikan informasi topik 

pembelajaran hari ini yaitu 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear dua variabel dengan metode 

gabungan (substitusi dan eliminasi). 

      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
      

6. Memberikan motivasi kepada siswa.       

7. Menyampaikan manfaat dari materi 

pembelajaran. 
      

8. Menyampaikan rancangan kegiatan 

pembelajaran yaitu diskusi kelompok 

diakhiri dengan kuis. 

      

9. Mengaitkan materi pembelajaran 

sekarang dengan pengalaman siswa 

atau pembelajaran sebelumnya 

      

KEGIATAN INTI 

Fase 1 : Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan) 

1. Memberikan permasalahan sederhana 

tentang sistem persamaan linear dua 

variabel. 

      

2. Memancing siswa untuk bertanya.       

Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

3. Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-4 anggota. 

      

4. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 
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5. Memandu siswa untuk mendalami 

materi melalui LKS. 
      

6. Memfasilitasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah. 
      

7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

sumber belajar. 
      

8. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media pembelajaran. 
      

Fase 3 : Data Collecting (Pengumpulan Data) 

9. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

      

10. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons siswa. 
      

11. Menumbuhkan keceriaan atau 

antusiasme siswa dalam kegiatan 

mengumpulkan data. 

      

Fase 4 : Data Processing (Pengolahan Data) 

12. Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada LKS. 
      

13. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
      

14. Menyajikan kegiatan siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi. 
      

Fase 5 : Verification (Pembuktian) 

15. Mengecek pemahaman siswa dengan 

pertanyaan secara lisan. 
      

16. Memandu siswa untuk meninjau 

ulang solusi. 
      

Fase 6 : Generalization (Menarik Kesimpulan) 

17. Melibatkan siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

18. Menyajikan pembahasan kesimpulan 

materi pembelajaran dengan tepat. 
      

KEGIATAN PENUTUP 

1. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa. 
      

2. Memberikan tes tertulis yaitu kuis 

sebagai bagian dari evaluasi. 
      

3. Memberikan tugas.       

4. Memberikan informasi untuk 

pertemuan berikutnya akan diadakan 

ulangan harian terkait materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 
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5. Mengucapkan salam dan 

meninggalkan kelas. 
      

Jumlah     11 21 

Skor     33 84 

Total Skor 117 

 

Skor Akhir = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

128
× 100 =

117

128
× 100 = 91,4% 

Kriteria  :  

Kurang Baik  : persentase skor akhir < 25% 

Cukup Baik  : 25% ≤ persentase skor akhir < 50% 

Baik  : 50% ≤ persentase skor akhir < 75% 

Sangat Baik : persentase skor akhir ≥ 75% 

Komentar dan Saran  : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester  : VIII/1 

Banyak Soal : 5 butir 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Soal 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Koneksi antarkonsep dalam 

suatu materi matematika. 

Menentukan solusi 

dari sistem persamaan 

linear dua variabel 

menggunakan 

berbagai cara/metode.  

Uraian 1 Jika 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. (tuliskan dalam 

dua versi penyelesaian yaitu dengan 

metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian yang lain) 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua 

variabel. 

Koneksi antartopik dalam 

matematika. 

Menentukan panjang 

dan lebar suatu persegi 

panjang, jika lebar dan 

kelilingnya diketahui. 

Uraian 2 Lebar suatu persegi panjang adalah 5 cm 

lebih pendek dari panjangnya. Jika 

keliling persegi panjang tersebut adalah 

50 cm, maka tentukan ukuran panjang dan 

lebar persegi panjang tersebut. 



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Soal 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Koneksi antartopik dalam 

matematika. 

Menentukan nilai dua 

bilangan jika diketahui 

jumlah dan selisih 

kedua bilangan 

tersebut.  

Uraian 3 Jumlah dua bilangan adalah 41, sedang 

selisih kedua bilangan itu adalah 19. 

Tentukan masing-masing bilangan 

tersebut. 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear 

dua variabel dan 

penyelesaiannya 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual. 

Koneksi antara konsep 

dalam matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Menentukan 

kecepatan perahu, jika 

diketahui waktu dan 

jaraknya. 

Uraian 4 Sebuah perahu yang bergerak searah arus 

sungai menempuh jarak 60 km dalam 4 

jam. Jika perahu tersebut bergerak 

berlawanan dengan arah arus sungai 

maka dapat menempuh jarak 60 km 

dalam 6 jam. Tentukanlah : 

a. Kecepatan perahu dalam kondisi air 

tenang 

b. Kecepatan aliran sungai 



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Soal 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear 

dua variabel dan 

penyelesaiannya 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual. 

Koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. 

Menentukan harga 

barang dari suatu 

masalah kehidupan 

sehari-hari. 

Uraian 5 Raja dan Sakya membeli buku tulis dan 

pensil yang sejenis. Raja membeli paket A 

yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 

buah pensil dengan harga Rp16.500,00. 

Sakya membeli paket B yang terdiri dari 2 

buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan 

harga Rp11.500,00. Berapakah harga 1 

buah buku tulis dan 1 buah pensil 

tersebut? 
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Lampiran 59 

SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester : VIII/1 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, nomer absen, dan 

kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum kalian menjawab. 

3. Terdapat 5 soal uraian, dahulukan soal-soal yang kalian anggap mudah. 

4. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah tersedia dengan cara menuliskan 

jawaban secara runtut dan jelas. 

5. Untuk menjawab soal, gunakan kata “diketahui”, “ditanya”, “dijawab”, dan 

berilah kesimpulan dari setiap soal yang kalian kerjakan. 

6. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. 

 

1. Jika 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. (tuliskan dalam dua versi penyelesaian yaitu dengan 

metode gabungan (wajib) dan satu versi penyelesaian yang lain)  

 

2. Lebar suatu persegi panjang adalah 5 cm lebih pendek dari panjangnya. Jika 

keliling persegi panjang tersebut adalah 50 cm, maka tentukan ukuran panjang 

dan lebar persegi panjang tersebut. 

 

3. Jumlah dua bilangan adalah 41, sedang selisih kedua bilangan itu adalah 19. 

Tentukan masing-masing bilangan tersebut. 
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4. Sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai menempuh jarak 60 km dalam 

4 jam. Jika perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai maka 

dapat menempuh jarak 60 km dalam 6 jam. Tentukanlah : 

a. Kecepatan perahu dalam kondisi air tenang 

b. Kecepatan aliran sungai 

 

5. Raja dan Sakya membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Raja membeli 

paket A yang teridiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan harga 

Rp16.500,00. Sakya membeli paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 

buah pensil dengan harga Rp11.500,00. Berapakah harga 1 buah buku tulis dan 

1 buah pensil tersebut? 
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Lampiran 60 

LEMBAR VALIDASI  

INSTRUMEN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

A. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara 

menuliskan tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat 

terpenuhi atau tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

B. Penilaian 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

I Materi 

 1. Kejelasan petunjuk pengerjaan soal   

 2. Kesesuaian soal dengan kompetensi dasar dan 

indikator 
  

 3. Kesesuaian soal dengan indikator tes kemampuan 

koneksi matematis 
  

 4. Kesesuaian isi materi yang ditanyakan dengan jenis 

sekolah dan tingkat kelas 
  

 5. Kesesuaian kerumitan soal dengan tingkat 

kompetensi dasar dan indikator 
  

II Bahasa dan Penulisan Soal 

 6. Pertanyaan butir soal menggunakan kalimat tanya 

atau perintah yang baik dan benar 
  

 7. Penulisan soal menggunakan ukuran, style huruf dan 

mathematical equation yang tepat 
  

 8. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sesuai 

dan mudah dipahami oleh siswa 
  

 9. Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 
  

 10. Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 
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Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 61 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester : VIII/1 

No. 

Soal 
Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maksimal 

1. Diketahui:  

3𝑥 − 2𝑦 = 8     ... persamaan (1) 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 ... persamaan (2) 

Ditanya: nilai 𝑥 dan 𝑦 

2 

Penyelesaian: 

 Cara I 

Metode Gabungan 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 
3𝑥 − 2𝑦 = 8

12𝑥 + 3𝑦 = 21
|
× 3

× 2
|

9𝑥 − 6𝑦 = 24

24𝑥 + 6𝑦 = 42
 

           +   

                                                  33𝑥 = 66 

                                                       𝑥 = 2 

Subtitusi 𝑥 = 2 ke persamaan (1), sehingga 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  

 3(2) − 2𝑦 = 8  

 −2𝑦 = 2  

 𝑦 = −1 

4 

 Cara II 

Metode Substitusi 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 ......... persamaan (1) 

 3𝑥 = 8 + 2𝑦 

𝑥 =
8+2𝑦

3
 

Substitusikan 𝑥 =
8+2𝑦

3
 ke persamaan (2), sehingga 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 

 12 (
8+2𝑦

3
) + 3𝑦 = 21 

4(8 + 2𝑦) + 3𝑦 = 21 

32 + 8𝑦 + 3𝑦 = 21 

32 + 11𝑦 = 21 

11𝑦 = 21 − 32 

11𝑦 = −11 

4 
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 𝑦 =
−11

11
= −1 

Substitusi 𝑦 = −1 ke persamaan (1) 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 

3𝑥 − 2(−1) = 8 

3𝑥 + 2 = 8 

3𝑥 = 8 − 2 

3𝑥 = 6 

 𝑥 = 2 

Jadi nilai 𝑥 dan 𝑦 adalah 2 dan −1 2 

2. Diketahui: lebar = panjang – 5 cm 

Keliling = 50 cm 

Ditanya: panjang dan lebar persegi panjang 

2 

Misalkan : 𝑝 = panjang persegi panjang 

  𝑙 = lebar persegi panjang 

lebar = panjang – 5 cm, sehingga persamaanya 

𝑙 = 𝑝 − 5 ... persamaan (1) 

 

Keliling = 50 cm, sehingga persamaannya 

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2(𝑝 + 𝑙)  

⇔ 50 = 2(𝑝 + 𝑙) 

⇔
50

2
= 𝑝 + 𝑙 

⇔ 25 = 𝑝 + 𝑙 ... persamaan (2) 

2 

Penyelesaian: 

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2), sehingga 

persamaan tersebut menjadi 

25 = 𝑝 + (𝑝 − 5) 

⇔ 25 = 2𝑝 − 5 

⇔ 25 + 5 = 2𝑝 

⇔ 30 = 2𝑝 

⇔
30

2
= 𝑝 

⇔ 15 = 𝑝 

Substitusi 𝑝 = 15 ke persamaan (1) 

𝑙 = 𝑝 − 5 

⇔ 𝑙 = 15 − 5 

⇔ 𝑙 = 10 

Diperoleh 𝑝 = 15 dan 𝑙 = 10 

4 

Jadi, panjang persegi panjang adalah 15 cm dan lebar persegi 

panjang adalah 10 cm. 

2 

3.  Diketahui: jumlah dua bilangan adalah 41. 

selisih kedua bilangan itu adalah 19 

Ditanya: nilai masing-masing bilangan 

2 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑎 = bilangan pertama 

2 
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       𝑏 = bilangan kedua 

Jumlah dua bilangan adalah 41, sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41 ... persamaan (1) 

Selisih kedua bilangan itu adalah 19, sehingga persamaanya 

𝑎 − 𝑏 = 19 ... persamaan (2) 

Pilih persamaan (2) 

𝑎 − 𝑏 = 19   𝑎 = 𝑏 + 19 

Subtitusikan 𝑎 = 𝑏 + 19 ke persamaan (1), sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

(𝑏 + 19) + 𝑏 = 41  

2𝑏 + 19 = 41  

2𝑏 = 22  

𝑏 = 11  

Subtitusikan 𝑏 = 11 ke persamaan (1), sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

𝑎 + 11 = 41  

𝑎 = 41 − 11  

𝑎 = 30  

Diperoleh 𝑎 = 30 dan 𝑏 = 11 

4 

Jadi, kedua bilangan itu adalah 30 dan 11 2 

4.  Diketahui: waktu searah aliran sungai = 4 jam 

waktu melawan aliran sungai = 6 jam 

Jarak = 60 km 

Ditanya: a. Kecepatan perahu dalam kondisi air tenang 

b. Kecepatan perahu di air tenang 

2 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑥 = kecepatan perahu  

       𝑦 = kecepatan aliran sungai 

Kecepatan = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Perahu memerlukan 4 jam untuk jarak 60 km dengan mengikuti 

aliran sungai, sehingga persamaannya 

𝑥 + 𝑦 =
60

4
 

⇔ 𝑥 + 𝑦 = 15 ... persamaan (1) 

 

Perahu memerlukan 6 jam untuk jarak 60 km dengan melawan 

aliran sungai, sehingga persamaannya 

𝑥 − 𝑦 =
60

6
 

⇔ 𝑥 − 𝑦 = 10 ... persamaan (2) 

2 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 

𝑥 + 𝑦 = 15 

𝑥 − 𝑦 = 10  

2𝑦 = 5 

4 
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𝑦 =
5

2
= 2,5 

Substitusi 𝑦 =
5

2
 ke persamaan (2) 

𝑥 − 𝑦 = 10 

𝑥 −
5

2
= 10 

𝑥 =
20

2
+

5

2
 

𝑥 =
25

2
= 12,5 

Diperoleh 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5 

a. Jadi kecepatan perahu dalam kondisi air tenang adalah 12,5 

km/jam 

b. Jadi kecepatan aliran sungai adalah 2,5 km/jam 

2 

5. Diketahui: 

Harga paket A yang teridiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah 

pensil adalah harga Rp16.500,00.  

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil adalah harga Rp11.500,00.  

Ditanya: Harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil  

2 

Penyelesaian : 

Misalkan  𝑥 = harga sebuah buku tulis 

  𝑦 = harga sebuah pensil 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah 

pensil adalah harga Rp16.500,00, sehingga persamaannya 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 ... persamaan (1) 

 

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil adalah harga Rp11.500,00, sehingga persamaannya 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 ... persamaan (2) 

2 

Menggunakan metode gabungan 

Eliminasi 𝑥 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 (× 2)  6𝑥 + 8𝑦 = 33000 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 (× 3)  6𝑥 + 9𝑦 = 34500 

              −𝑦 = −1500 

            ⇔ 𝑦 = 1500 
 

Substitusikan 𝑦 = 1500 pada salah satu persamaan sehingga 

diperoleh 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500           atau  2𝑥 + 3𝑦 = 11500 

⇔ 3𝑥 + 4(1500) = 16500        ⇔ 2𝑥 + 3(1500) = 11500 

⇔ 3𝑥 + 6000 = 16500        ⇔ 2𝑥 + 4500 = 11500 

⇔ 3𝑥 = 16500 − 6000        ⇔ 2𝑥 = 11500 − 4500 

⇔ 3𝑥 = 10500         ⇔ 2𝑥 = 7000 

⇔ 𝑥 =
10500

3
          ⇔ 𝑥 =

7000

2
 

4 
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⇔ 𝑥 = 3500          ⇔ 𝑥 = 3500 

Diperoleh 𝑥 = 3500 dan 𝑦 = 1500. 

Jadi, harga sebuah buku tulis Rp3.500,00 dan harga sebuah 

pensil Rp1.500,00. 

2 

Skor Total 52 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

 

 

 



 
 

 
 

KRITERIA PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester  : VIII/1 

Banyak Soal : 5 butir 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

1 Koneksi 

antarkonsep dalam 

suatu materi 

matematika. 

Diketahui:  

3𝑥 − 2𝑦 = 8     ... persamaan (1) 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 ... persamaan (2) 

Ditanya: nilai 𝑥 dan 𝑦 

3 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

L
a
m

p
ira

n
 6

2
 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Penyelesaian : 

 Cara I 

Metode Gabungan 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan 

(2) 
3𝑥 − 2𝑦 = 8

12𝑥 + 3𝑦 = 21
|
× 3

× 2
|

9𝑥 − 6𝑦 = 24

24𝑥 + 6𝑦 = 42
 

            +      

                                                  33𝑥 = 66 

                                                       𝑥 = 2 

Subtitusi 𝑥 = 2 ke persamaan (1), 

sehingga 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  

 3(2) − 2𝑦 = 8  

 −2𝑦 = 2  

 𝑦 = −1 
 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

secara runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

tidak runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

secara runtut namun salah satu 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

1 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

secara runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

 Cara II 

Metode Substitusi 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 ... persamaan (1) 

 3𝑥 = 8 + 2𝑦 

𝑥 =
8+2𝑦

3
 

Substitusikan 𝑥 =
8+2𝑦

3
 ke persamaan (2), 

sehingga 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 

 12 (
8+2𝑦

3
) + 3𝑦 = 21 

4(8 + 2𝑦) + 3𝑦 = 21 

32 + 8𝑦 + 3𝑦 = 21 

32 + 11𝑦 = 21 

11𝑦 = 21 − 32 

11𝑦 = −11 

 𝑦 =
−11

11
= −1 

Substitusi 𝑦 = −1 ke persamaan (1) 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 

3𝑥 − 2(−1) = 8 

3𝑥 + 2 = 8 

3𝑥 = 8 − 2 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

1 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

3𝑥 = 6 

 𝑥 = 2 

 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

Jadi nilai 𝑥 dan 𝑦 adalah 2 dan −1. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

2 Koneksi antartopik 

dalam matematika. 

Diketahui: lebar = panjang - 5 

Keliling = 50 cm 

Ditanya: panjang dan lebar persegi panjang 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian : 2 Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

2 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Misalkan : 𝑝 = panjang persegi panjang 

  𝑙 = lebar persegi panjang 

lebar = panjang – 5 cm, sehingga 

persamaanya 

𝑙 = 𝑝 − 5 ... persamaan (1) 

 

Keliling = 50 cm, sehingga persamaannya 

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2(𝑝 + 𝑙)  

⇔ 50 = 2(𝑝 + 𝑙) 

⇔
50

2
= 𝑝 + 𝑙 

⇔ 25 = 𝑝 + 𝑙 ... persamaan (2) 

SPLDV dengan konsep keliling 

persegi panjang dengan benar. 

Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep keliling 

persegi panjang namun kurang 

benar atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2), 

sehingga persamaan tersebut menjadi 

25 = 𝑝 + (𝑝 − 5) 

⇔ 25 = 2𝑝 − 5 

⇔ 25 + 5 = 2𝑝 

⇔ 30 = 2𝑝 

⇔
30

2
= 𝑝 

⇔ 15 = 𝑝 

Substitusi 𝑝 = 15 ke persamaan (1) 

𝑙 = 𝑝 − 5 

⇔ 𝑙 = 15 − 5 

⇔ 𝑙 = 10 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

2 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Diperoleh 𝑝 = 15 dan 𝑙 = 10 menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

Jadi, panjang persegi panjang adalah 15 cm 

dan lebar persegi panjang adalah 10 cm. 
2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

3 Koneksi antartopik 

dalam matematika. 
Diketahui: jumlah dua bilangan adalah 41. 

selisih kedua bilangan itu adalah 

19 
Ditanya: nilai masing-masing bilangan 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

1 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑎 = bilangan pertama 

       𝑏 = bilangan kedua 

Jumlah dua bilangan adalah 41, sehingga 

persamaannya 

𝑎 + 𝑏 = 41 ... persamaan (1) 

 

Selisih kedua bilangan itu adalah 19, 

sehingga persamaannya 

𝑎 − 𝑏 = 19 ... persamaan (2) 

2 Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 

Pilih persamaan (2) 

𝑎 − 𝑏 = 19   𝑎 = 𝑏 + 19 

Subtitusikan 𝑎 = 𝑏 + 19 ke persamaan (1), 

sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

(𝑏 + 19) + 𝑏 = 41  

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

3 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

2𝑏 + 19 = 41  

2𝑏 = 22  

𝑏 = 11  

Subtitusikan 𝑏 = 11 ke persamaan (1), 

sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

𝑎 + 11 = 41  

𝑎 = 41 − 11  

𝑎 = 30  
 

Diperoleh 𝑎 = 30 dan 𝑏 = 11 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

Jadi, kedua bilangan itu adalah 30 dan 11 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

4 Koneksi antara 

konsep dalam 

matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Diketahui: waktu searah aliran sungai = 4 jam 

waktu melawan aliran sungai = 6 

jam 

Jarak = 60 km 

Ditanya: a. Kecepatan perahu dalam kondisi 

air tenang 

b. Kecepatan perahu di air tenang 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑥 = kecepatan perahu  

       𝑦 = kecepatan aliran sungai 

Kecepatan = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Perahu memerlukan 4 jam untuk jarak 60 km 

dengan mengikuti aliran sungai, sehingga 

persamaannya 

𝑥 + 𝑦 =
60

4
 

⇔ 𝑥 + 𝑦 = 15 ... persamaan (1) 

 

 

2 Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

kecepatan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

kecepatan namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Perahu memerlukan 6 jam untuk jarak 60 km 

dengan melawan aliran sungai, sehingga 

persamaannya 

𝑥 − 𝑦 =
60

6
 

⇔ 𝑥 − 𝑦 = 10 ... persamaan (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 

𝑥 + 𝑦 = 15 

𝑥 − 𝑦 = 10 

2𝑦 = 5 

𝑦 =
5

2
= 2,5 

Substitusi 𝑦 =
5

2
 ke persamaan (2) 

𝑥 − 𝑦 = 10 

𝑥 −
5

2
= 10 

𝑥 =
20

2
+

5

2
 

𝑥 =
25

2
= 12,5 

 

Diperoleh 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

1 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

a. Jadi kecepatan perahu dalam kondisi air 

tenang adalah 12,5 km/jam 

b. Jadi kecepatan aliran sungai adalah 2,5 

km/jam 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

5 Koneksi antara 

matematika dan 

kehidupan sehari-

hari. 

Diketahui: 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku 

tulis dan 4 buah pensil adalah harga 

Rp16.500,00.  

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku 

tulis dan 3 buah pensil adalah harga 

Rp11.500,00.  

Ditanya: Harga 1 buah buku tulis dan 1 buah 

pensil  

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Penyelesaian : 

Misalkan  𝑥 = harga sebuah buku tulis 

  𝑦 = harga sebuah pensil 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku 

tulis dan 4 buah pensil adalah harga 

Rp16.500,00, sehingga persamaannya 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 ... persamaan (1) 

 

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku 

tulis dan 3 buah pensil adalah harga 

Rp11.500,00, sehingga persamaannya 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 ... persamaan (2) 

2 Menuliskan model matematika 

dari masalah kehidupan sehari-

hari dengan menghubungkan 

konsep sistem persamaan linear 

dua variabel dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika 

dari masalah kehidupan sehari-

hari dengan menghubungkan 

konsep sistem persamaan linear 

dua variabel namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 

Menggunakan metode gabungan 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500(× 2)|6𝑥 + 8𝑦 = 33000 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500(× 3)|6𝑥 + 9𝑦 = 34500 

        −𝑦 = −1500 

       ⇔ 𝑦 = 1500 
 

Substitusikan 𝑦 = 1500 pada salah satu 

persamaan sehingga diperoleh 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500   

⇔ 3𝑥 + 4(1500) = 16500   

⇔ 3𝑥 + 6000 = 16500   

⇔ 3𝑥 = 16500 − 6000   

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

2 



 
 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

⇔ 3𝑥 = 10500    

⇔ 𝑥 =
10500

3
     

⇔ 𝑥 = 3500     
atau   

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 

⇔ 2𝑥 + 3(1500) = 11500 

⇔ 2𝑥 + 4500 = 11500 

⇔ 2𝑥 = 11500 − 4500 

⇔ 2𝑥 = 7000 

⇔ 𝑥 =
7000

2
 

⇔ 𝑥 = 3500 

Diperoleh 𝑥 = 3500 dan 𝑦 = 1500. 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

Jadi, harga sebuah buku tulis Rp3.500,00 dan 

harga sebuah pensil Rp1.500,00. 
2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 
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Lampiran 63 

 

HASIL TES UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

No Kode Skor 

1 UC-01 26 

2 UC-02 26 

3 UC-03 42 

4 UC-04 19 

5 UC-05 46 

6 UC-06 14 

7 UC-07 32 

8 UC-08 28 

9 UC-09 29 

10 UC-10 30 

11 UC-11 26 

12 UC-12 39 

13 UC-13 33 

14 UC-14 47 

15 UC-15 23 

16 UC-16 34 

17 UC-17 33 

18 UC-18 35 

19 UC-19 34 

20 UC-20 21 

21 UC-21 22 

22 UC-22 20 

23 UC-23 28 

24 UC-24 19 

25 UC-25 35 

26 UC-26 43 

27 UC-27 38 

28 UC-28 48 

29 UC-29 21 

30 UC-30 45 

31 UC-31 34 

 

 

 

 



387 
 

 
 

Lampiran 64 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

 

Rumus: 

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 : banyak subjek yang diteliti 

∑ 𝑋 : jumlah skor tiap butir soal  

∑ 𝑌 : jumlah skor total tiap butir soal 

∑ 𝑋2 : jumlah kuadrat skor tiap butir 

∑ 𝑌2 : jumlah kuadrat skor total 

(Lestari & Yudhanegara, 2017: 193) 

Dengan kriteria validitas butir soal sebagai berikut. 

Indeks Kriteria 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

              𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat rendah 

 

Kode Siswa 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝒀 

UC-01 2 10 6 4 4 26 

UC-02 6 10 4 4 2 26 

UC-03 8 10 10 6 8 42 

UC-04 3 8 2 4 2 19 

UC-05 6 10 10 10 10 46 

UC-06 4 10 0 0 0 14 

UC-07 0 10 10 10 2 32 

UC-08 7 4 8 7 2 28 

UC-09 4 10 8 7 0 29 

UC-10 4 10 6 6 4 30 
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UC-11 6 10 4 4 2 26 

UC-12 8 10 8 6 7 39 

UC-13 6 8 10 7 2 33 

UC-14 8 10 10 10 9 47 

UC-15 4 9 4 4 2 23 

UC-16 6 10 4 4 10 34 

UC-17 4 10 8 6 5 33 

UC-18 4 10 10 3 8 35 

UC-19 5 10 10 6 3 34 

UC-20 2 6 6 4 3 21 

UC-21 4 8 4 4 2 22 

UC-22 4 6 4 4 2 20 

UC-23 4 10 6 4 4 28 

UC-24 3 8 2 4 2 19 

UC-25 4 10 10 6 5 35 

UC-26 10 8 10 7 8 43 

UC-27 8 10 8 10 2 38 

UC-28 8 10 10 10 10 48 

UC-29 3 8 6 4 0 21 

UC-30 10 10 10 7 8 45 

UC-31 6 10 8 6 4 34 

JUMLAH 161 283 216 178 132 970 

KUADRAT 25921 80089 46656 31684 17424 940900 

 

 

Tabel Perhitungan 𝑿𝒊𝒀 

Kode 𝑿𝟏𝒀 𝑿𝟐𝒀 𝑿𝟑𝒀 𝑿𝟒𝒀 𝑿𝟓𝒀 

UC-01 52 260 156 104 104 

UC-02 156 260 104 104 52 

UC-03 336 420 420 252 336 

UC-04 57 152 38 76 38 

UC-05 276 460 460 460 460 

UC-06 56 140 0 0 0 

UC-07 0 320 320 320 64 

UC-08 196 112 224 196 56 

UC-09 116 290 232 203 0 

UC-10 120 300 180 180 120 

UC-11 156 260 104 104 52 

UC-12 312 390 312 234 273 

UC-13 198 264 330 231 66 

UC-14 376 470 470 470 423 

UC-15 92 207 92 92 46 

UC-16 204 340 136 136 340 
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UC-17 132 330 264 198 165 

UC-18 140 350 350 105 280 

UC-19 170 340 340 204 102 

UC-20 42 126 126 84 63 

UC-21 88 176 88 88 44 

UC-22 80 120 80 80 40 

UC-23 112 280 168 112 112 

UC-24 57 152 38 76 38 

UC-25 140 350 350 210 175 

UC-26 430 344 430 301 344 

UC-27 304 380 304 380 76 

UC-28 384 480 480 480 480 

UC-29 63 168 126 84 0 

UC-30 450 450 450 315 360 

UC-31 204 340 272 204 136 

JUMLAH 5499 9031 7444 6083 4845 

 

 

Perhitungan Tabel Kuadrat 

Kode 𝑿𝟏
𝟐
 𝑿𝟐

𝟐
 𝑿𝟑

𝟐
 𝑿𝟒

𝟐
 𝑿𝟓

𝟐
 𝒀𝟐 

UC-01 4 100 36 16 16 676 

UC-02 36 100 16 16 4 676 

UC-03 64 100 100 36 64 1764 

UC-04 9 64 4 16 4 361 

UC-05 36 100 100 100 100 2116 

UC-06 16 100 0 0 0 196 

UC-07 0 100 100 100 4 1024 

UC-08 49 16 64 49 4 784 

UC-09 16 100 64 49 0 841 

UC-10 16 100 36 36 16 900 

UC-11 36 100 16 16 4 676 

UC-12 64 100 64 36 49 1521 

UC-13 36 64 100 49 4 1089 

UC-14 64 100 100 100 81 2209 

UC-15 16 81 16 16 4 529 

UC-16 36 100 16 16 100 1156 

UC-17 16 100 64 36 25 1089 

UC-18 16 100 100 9 64 1225 

UC-19 25 100 100 36 9 1156 

UC-20 4 36 36 16 9 441 

UC-21 16 64 16 16 4 484 

UC-22 16 36 16 16 4 400 

UC-23 16 100 36 16 16 784 
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UC-24 9 64 4 16 4 361 

UC-25 16 100 100 36 25 1225 

UC-26 100 64 100 49 64 1849 

UC-27 64 100 64 100 4 1444 

UC-28 64 100 100 100 100 2304 

UC-29 9 64 36 16 0 441 

UC-30 100 100 100 49 64 2025 

UC-31 36 100 64 36 16 1156 

JUMLAH 1005 2653 1768 1198 862 32902 

 

Validitas Butir Soal Nomor 1 

𝑟𝑥1𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋1𝑌 − (∑ 𝑋1)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋1
2 − (∑ 𝑋1)2

] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
]

 

=
31 × 5499 − 161 × 970

√(31 × 1005 − (161)2)(31 × 32902 − (970)2)
 

=
14299

20342,3
 

= 0,703 

(tinggi) 

 

Validitas Butir Soal Nomor 2 

𝑟𝑥2𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋2𝑌 − (∑ 𝑋2)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2
2 − (∑ 𝑋2)2

] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
]

 

=
31 × 9031 − 283 × 970

√(31 × 2653 − (283)2)(31 × 32902 − (970)2)
 

=
5451

13049,9
 

= 0,418 

(sedang) 
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Validitas Butir Soal Nomor 3 

𝑟𝑥3𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋3𝑌 − (∑ 𝑋3)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋3
2 − (∑ 𝑋3)2

] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
]

 

=
31 × 7444 − 216 × 970

√(31 × 1768 − (216)2)(31 × 32902 − (970)2)
 

=
21244

25387,3
 

= 0,837 

(tinggi) 

 

Validitas Butir Soal Nomor 4 

𝑟𝑥4𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋4𝑌 − (∑ 𝑋4)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋4
2 − (∑ 𝑋4)2

] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
]

 

=
31 × 6083 − 178 × 970

√(31 × 1198 − (178)2)(31 × 32902 − (970)2)
 

=
15913

20765,5
 

= 0,766 

(tinggi) 

 

Validitas Butir Soal Nomor 5 

𝑟𝑥5𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋5𝑌 − (∑ 𝑋5)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋5
2 − (∑ 𝑋5)2

] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
]

 

=
31 × 4845 − 132 × 970

√(31 × 862 − (132)2)(31 × 32902 − (970)2)
 

=
22155

27113,1
 

= 0,817 

(tinggi) 
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Lampiran 65  

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES UJI COBA 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas yang akan dicari 

n : banyak butir soal tes 

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

𝜎𝑡
2 : varians skor total 

Setelah diperoleh 𝑟11 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel r product moment. 

Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka soal tersebut reliabel. Interpretasi nilai 𝑟11: 

Indeks Reliabilitas 

0,90 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Rendah 

              𝑟11 < 0,20 Sangat rendah 

 

𝜎1
2 𝜎1

2 𝜎1
2 𝜎1

2 𝜎1
2 

5,628 2,316 8,766 5,865 9,998 

 

∑ 𝜎𝑖
2 = 32,572  

𝜎𝑡
2 = 85,013 

Hasil : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) = (

5

(4)
) (1 −

32,572

85,013
) = 0,771 (reliabilitas tinggi). 
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Lampiran 66 

 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL TES UJI COBA 

 

Kode Siswa Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

UC-01 2 10 6 4 4 

UC-02 6 10 4 4 2 

UC-03 8 10 10 6 8 

UC-04 3 8 2 4 2 

UC-05 6 10 10 10 10 

UC-06 4 10 0 0 0 

UC-07 0 10 10 10 2 

UC-08 7 4 8 7 2 

UC-09 4 10 8 7 0 

UC-10 4 10 6 6 4 

UC-11 6 10 4 4 2 

UC-12 8 10 8 6 7 

UC-13 6 8 10 7 2 

UC-14 8 10 10 10 9 

UC-15 4 9 4 4 2 

UC-16 6 10 4 4 10 

UC-17 4 10 8 6 5 

UC-18 4 10 10 3 8 

UC-19 5 10 10 6 3 

UC-20 2 6 6 4 3 

UC-21 4 8 4 4 2 

UC-22 4 6 4 4 2 

UC-23 4 10 6 4 4 

UC-24 3 8 2 4 2 

UC-25 4 10 10 6 5 

UC-26 10 8 10 7 8 

UC-27 8 10 8 10 2 

UC-28 8 10 10 10 10 

UC-29 3 8 6 4 0 

UC-30 10 10 10 7 8 

UC-31 6 10 8 6 4 

MAKS. 12 10 10 10 10 

RERATA 5,194 9,129 6,968 5,742 4,258 

TK 0,433 0,913 0,697 0,574 0,426 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang 
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Rumus : 

𝑇𝐾 =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
 

 

Kriteria tingkat kesukaran 

Indeks Kriteria 

0,00 < 𝑇𝐾 ≤ 0,30 Soal Sukar 

0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 070 Soal Sedang 

0,70 < 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal Mudah 
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Lampiran 67 

 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL TES UJI COBA 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
 

keterangan: 

DP   : daya pembeda 

�̅�𝐴   : rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐵  : rata-rata kelompok bawah 

Skor Maks : skor maksimum 

Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut. 

Indeks Kriteria 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup, soal perlu diperbaiki 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk, soal harus dibuang 

              𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat buruk 

 

Kelompok Atas 

KODE 

SKOR MAKSIMAL 

12 10 10 10 10 

PEROLEHAN SKOR 

Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

UC-28 8 10 10 10 10 

UC-14 8 10 10 10 9 

UC-05 6 10 10 10 10 

UC-30 10 10 10 7 8 

UC-26 10 8 10 7 8 

UC-03 8 10 10 6 8 

UC-12 8 10 8 6 7 

UC-27 8 10 8 10 2 

Rerata (�̅�𝑨) 8,25 9,75 9,5 8,25 7,75 
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Kelompok Bawah 

KODE 

SKOR MAKSIMAL 

12 10 10 10 10 

PEROLEHAN SKOR 

Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

UC-15 4 9 4 4 2 

UC-21 4 8 4 4 2 

UC-20 2 6 6 4 3 

UC-29 3 8 6 4 0 

UC-22 4 6 4 4 2 

UC-04 3 8 2 4 2 

UC-24 3 8 2 4 2 

UC-06 4 10 0 0 0 

Rerata (�̅�𝑩) 3,38 7,88 3,50 3,50 1,63 

 

Daya Pembeda 

 SKOR MAKSIMAL 

12 10 10 10 10 

Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

�̅�𝐴 8,25 9,75 9,5 8,25 7,75 

�̅�𝐵 3,38 7,88 3,50 3,50 1,63 

�̅�𝐴 − �̅�𝐵 4,88 1,88 6,00 4,75 6,13 

DP 0,406 0,188 0,600 0,475 0,613 

Kriteria Baik Buruk Baik Baik Baik 
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Lampiran 68 

REKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

Kode Siswa Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
Skor 

Total 

UC-01 2 10 6 4 4 26 

UC-02 6 10 4 4 2 26 

UC-03 8 10 10 6 8 42 

UC-04 3 8 2 4 2 19 

UC-05 6 10 10 10 10 46 

UC-06 4 10 0 0 0 14 

UC-07 0 10 10 10 2 32 

UC-08 7 4 8 7 2 28 

UC-09 4 10 8 7 0 29 

UC-10 4 10 6 6 4 30 

UC-11 6 10 4 4 2 26 

UC-12 8 10 8 6 7 39 

UC-13 6 8 10 7 2 33 

UC-14 8 10 10 10 9 47 

UC-15 4 9 4 4 2 23 

UC-16 6 10 4 4 10 34 

UC-17 4 10 8 6 5 33 

UC-18 4 10 10 3 8 35 

UC-19 5 10 10 6 3 34 

UC-20 2 6 6 4 3 21 

UC-21 4 8 4 4 2 22 

UC-22 4 6 4 4 2 20 

UC-23 4 10 6 4 4 28 

UC-24 3 8 2 4 2 19 

UC-25 4 10 10 6 5 35 

UC-26 10 8 10 7 8 43 

UC-27 8 10 8 10 2 38 

UC-28 8 10 10 10 10 48 

UC-29 3 8 6 4 0 21 

UC-30 10 10 10 7 8 45 

UC-31 6 10 8 6 4 34 

𝑟𝑥𝑦 0,703 0,418 0,837 0,766 0,817  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,355  

Validitas Valid Valid Valid Valid Valid  

Kriteria Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi  

Tingkat 

Kesukaran 
0,433 0,913 0,697 0,574 0,426 

 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang  

Daya 

Pembeda 
0,406 0,188 0,600 0,475 0,613 
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Kriteria Baik Buruk Baik Baik Baik  

Varians 

Butir 
5,628 2,316 8,766 5,865 9,998 

 

Varians 

Total 
32,572 

 

Varians 

Skor Total 
85,013 

 

n 5  

n-1 4  

𝑟11 0,771  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,355  

Reliabilitas Reliabel  

Kriteria Tinggi  

NOMOR Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5  

Keterangan Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai  
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Lampiran 69 

KISI-KISI DAN PEDOMAN PENSKORAN ANGKET SELF REGULATED 

LEARNING 

 

Berikut ini adalah kisi-kisi dan angket Self-Regulated Learning yang 

dimodifikasi berdasarkan Assessing Academic Self-Regulated Learning (Wolters et 

al., 2003). 

Kategori 

Self 

Regulated 

Learning 

Strategi 
Indikator 

Perilaku 
Butir Pernyataan 

Regulation 

of 

Cognition 

1. Rehearsal 

Strategies 

Siswa membaca 

buku catatan dan 

bacaan matematika 

secara berulang 

Ketika saya belajar 

matematika, saya 

berlatih mengerjakan 

jenis soal berulang 

Siswa menghafal 

rumus secara 

berulang 

Saya belajar 

matematika dengan 

menghafal rumus 

secara berulang 

2. Elaboration 

Strategies 

Siswa 

mengumpulkan 

informasi dari 

berbagai sumber 

Ketika belajar 

matematika, saya 

mengumpulkan 

informasi melalui 

sumber yang berbeda 

seperti bacaan (LKS 

dan buku paket) dan 

diskusi 

Siswa mampu 

menulis ringkasan 

materi 

Ketika saya belajar 

matematika, saya 

membuat rangkuman 

rumus untuk 

memudahkan saya 

memahami materi 

3. Organization 

Strategies 

Siswa mampu 

menulis ringkasan 

materi 

Ketika saya belajar 

matematika saya 

menggarisbawahi 

rumus-rumus yang 

penting 

Siswa 

menggunakan 

grafik, diagram, 

Saya membuat grfaik, 

diagram, atau tabel 

sederhana untuk 

membantu saya 
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atau tabel untuk 

belajar 

memahami materi 

pelajaran matematika 

4. Metacoginitive 

Self-

Regulation 

Siswa kehilangan 

poin penting saat 

belajar karena 

memikirkan hal-hal 

lain 

Ketika pelajaran 

matematika saya sering 

tidak fokus karena 

memikirkan hal lain 

Siswa membaca 

sekilas materi 

pelajaran sebelum 

belajar secara 

meluruh 

Sebelum materi baru 

diajarkan, saya sudah 

membacanya sekilas 

terlebih dahulu 

Siswa mengubah 

cara belajar untuk 

mempermudah 

memahami materi 

Ketika materi pelajaran 

sulit dimengerti, saya 

mengubah cara belajar 

agar mempermudah 

memahami materi 

Siswa mencoba 

mencari tahu saat 

bingung dengan 

materi pelajaran 

Ketika saya bingung 

dengan materi yang 

dipelajari, saya 

mencoba mencari tahu. 

Regulation 

of 

Motivation 

1. Mistery Self-

talk 

Siswa meyakinkan 

diri sendiri untuk 

belajar 

semampunya 

Saya akan 

menyelesaikan seluruh 

soal yang diberikan 

oleh guru 

Siswa menantang 

diri sendiri untuk 

menyelesaikan 

tugas sebanyak 

yang dia bisa 

Saya menantang diri 

sendiri untuk 

mengerjakan soal-soal 

cerita yang dianggap 

sulit 

2. Relevance 

Enhancement 

Siswa meyakinkan 

diri sendiri untuk 

belajar matematika 

karena dibutuhkan 

dibidang lain 

Menurut saya belajar 

matematika itu penting 

karena dibutuhkan di 

setiap bidang pekerjaan 

Siswa 

menghubungkan 

materi dalam 

matematika dengan 

yang ingin 

dilakukannya agar 

tampak lebih 

berguna 

Saya mencoba untuk 

menghubungkan materi 

dalam pelajaran 

matematika dengan 

pengalaman saya 

3. Situational 

Interest 

Enhancement 

Siswa belajar 

matematika dengan 

mengubahnya 

Saya belajar 

matematika dengan 

mengubahnya menjadi 
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menjadi permainan 

agar lebih 

menyenangkan 

permainan agar lebih 

menyenangkan 

Siswa memikirkan 

cara agar tugas 

lebih 

menyenangkan 

untuk diselesaikan 

Saya akan mencari cara 

agar proses 

mengerjakan soal 

menjadi lebih 

menyenangkan 

4. Performance/ 

Relative 

Ability Self-

Talk 

Siswa merasa lebih 

baik dari yang lain 

dalam 

memecahkan 

masalah soal 

matematika 

Saya merasa 

mempunyai 

kemampuan lebih baik 

daripada teman dalam 

pelajaran matematika 

Siswa meyakinkan 

diri sendiri lebih 

baik dalam 

pelajaran 

matematika 

dibanding yang lain 

Saya terus meyakinkan 

diri sendiri bahwa saya 

ingin lebih baik dalam 

pelajaran matematika 

5. Perfomance/ 

Extrinsic Self-

Talk 

Siswa 

mengingatkan diri 

sendiri tentang 

pentingnya nilai 

bagus dalam 

pelajaran 

matematika 

Saya harus 

mendapatkan nilai 

bagus dalam pelajaran 

matematika 

Siswa berfikir 

tentang pengaruh 

belajar terhadap 

nilai matematika 

Saya berfikir bahwa 

nilai saya akan jelek 

jika saya tidak banyak 

berlatih mengerjakan 

soal 

6. Self-

Consequating 

Siswa berjanji akan 

melakukan hobinya 

setelah selesai 

mengerjakan tugas 

Saya akan melakukan 

apa yang saya inginkan 

setelah saya selesai 

mengerjakan tugas 

matematika 

Siswa berjanji 

bahwa ia akan 

bermain degan 

teman-temannya 

setelah selesai 

mengerjakan tugas 

matematika 

Saya mendahulukan 

mengerjakan tugas 

daripada bermain 

dengan teman-teman 

7. Environmental 

Structuring 

Siswa 

menyingkirkan 

Saya tidak akan 

menghiraukan ajakan 
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gangguan yang ada 

disekitar saat 

pembelajaran 

matematika 

teman untuk berbicara 

saat pelajaran 

matematika 

Siswa makan atau 

minum terlebih 

dahulu agar lebih 

siap untuk belajar 

matematika 

Saya makan atau 

minum terlebih dahulu 

agar saya lebih 

berenergi untuk belajar 

matematika 

Regulation 

of 

Behaviour 

1. Effort 

Regulation 

Siswa tetap belajar 

meskipun ia tidak 

menyukai kegiatan 

yang dilakukan 

Saya tetap mengerjakan 

soal matematika dengan 

sungguh-sungguh 

meskipun saya tidak 

menyukainya 

Siswa mempelajari 

bagian-bagian yang 

mudah ketika tugas 

matematika sulit 

Ketika mendapati soal 

matematika yang sulit 

saya akan tetap 

mencoba 

menyelesaikannya 

2. Regulating 

Time and 

Study 

Environment 

Siswa hadir di 

kelas matematika 

secara teratur 

Saya selalu hadir pada 

pelajaran matematika 

Siswa 

menggunakan 

waktu untuk 

meninjau catatan 

atau bacaan 

sebelum ujian 

matematika 

Saya membaca ulang 

catatan atau berlatih 

mengerjakan soal 

sebelum ujian 

matematika 

Siswa menentukan 

tempat belajar 

untuk 

berkonsentrasi 

dalam belajar 

Saya belajar di tempat 

yang dapat menjaga 

konsentrasi dalam 

belajar matematika 

Siswa 

memanfaatkan 

waktu belajar 

dengan baik 

Saya memanfaatkan 

waktu belajar dengan 

baik sesuai jadwal 

3. General 

Intention to 

Seek Needed 

Help 

Siswa meminta 

bantuan seseorang 

dikelas jika merasa 

sulit belajar 

matematika 

Saya meminta bantuan 

guru untuk mengajari 

materi yang belum saya 

pahami 

Siswa meminta 

bantuan teman 

Jika saya kebingungan 

dalam mengerjakan 

soal saya akan bertanya 
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ketika kesulitan 

mengerjakan soal 

kepada teman yang 

lebih menguasai 

 



404 
 

 
 

Lampiran 70 

ANGKET SELF REGULATED LEARNING SISWA 

 

Nama/ No  : 

Kelas/ Semester : 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari, tanggal  :

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan semua alternatif jawabannya. 

2. Berilah tanda centang () pada kolom di sebelah sesuai dengan kenyataan yang 

sebenar-benarnya. Apabila Anda ingin mengganti jawaban yang telah Anda 

berikan sebelumnya, maka berilah tanda ( = ) pada tanda () di alternatif 

jawaban yang menurut Anda sesuai. Berikut pilihan jawaban yang tersedia: 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

TS  : Tidak Sesuai 

KS : Kurang Sesuai 

S  : Sesuai 

SS  : Sangat Sesuai 

Contoh Pengisian Skala : 

Contoh Koreksi Jawaban : 

Semua pernyataan harus dijawab tanpa ada yang terlewatkan. 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Saya belajar hanya pada saat 

ujian saja 
 

    

 

Semua pernyataan hanya ada satu jawaban. 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Saya belajar hanya pada saat 

ujian saja 
 

  
 

 

 

3. Semua pernyataan harus dijawab tanpa ada yang terlewatkan. 

4. Semua pernyataan hanya ada satu jawaban. 
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No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saya belajar matematika dengan 

menghafal rumus secara berulang. 

     

2. Saya belajar matematika, sumber 

materi yang saya dapat hanya 

berdasarkan penjelasan dari guru. 

     

3. Saya belajar matematika melalui 

berbagai sumber seperti buku (LKS 

dan buku paket), internet, dll. 

     

4. Saya dapat menghubungkan materi 

matematika dengan pelajaran lain. 

     

5. Saya merasa kebingungan saat 

menerapkan materi matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

     

6. Saya membuat rangkuman rumus 

untuk memudahkan saya dalam 

memahami materi. 

     

7. Saya tidak pernah mencatat materi 

pada buku catatan saat pelajaran 

matematika. 

     

8.  Saya sering tidak fokus dalam 

pelajaran matematika karena 

memikirkan hal lain. 

     

9. Saya mempelajari materi pelajaran 

matematika sekilas di rumah 

walaupun belum diajarkan oleh guru. 

     

10. Saya belajar hanya pada saat ujian 

saja. 

     

11. Saya sering tidak memahami materi 

yang sedang saya pelajari. 

     

12. Saya memotivasi diri untuk giat 

belajar. 

     

13. Saya menantang diri sendiri untuk 

mengerjakan soal-soal cerita yang 

saya anggap sulit. 

     

14. Saya malas untuk mencoba 

mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru. 

     

15. Menurut saya belajar matematika 

penting karena dibutuhkan di setiap 

bidang pekerjaan. 

     

16. Saya merasa pelajaran matematika 

tidak sepenuhnya berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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17. Saya mencari cara agar proses 

mengerjakan soal menjadi lebih 

menyenangkan. 

     

18. Saya merasa bosan saat belajar 

matematika. 

     

19.  Saya berusaha untuk mendapat nilai 

lebih baik dari pada teman saya dalam 

pelajaran matematika. 

     

20. Saya merasa kemampuan matematika 

saya kurang dari teman-teman saya. 

     

21. Saya harus mendapatkan nilai bagus 

pada pelajaran matematika. 

     

22. Saya berpikir bahwa nilai saya akan 

jelek jika saya tidak banyak berlatih 

mengerjakan soal. 

     

23. Saya mendahulukan bermain dengan 

teman-teman daripada mengerjakan 

tugas. 

     

24. Saya akan melakukan apa yang saya 

inginkan setelah saya selesai 

mengerjakan tugas matematika. 

     

25. Saya tidak mempedulikan ajakan 

teman untuk berbicara saat pelajaran 

matematika. 

     

26. Saya mengajak berbicara teman saat 

pelajaran matematika. 

     

27. Saya menyerah ketika mendapati soal 

matematika yang sulit. 

     

28. Saya hanya mengerjakan soal-soal 

yang saya anggap mudah. 

     

29. Saya bersemangat dalam 

mengerjakan tugas matematika. 

     

30. Saya tetap mengerjakan soal 

matematika dengan sungguh-

sungguh meskipun saya tidak 

menyukainya. 

     

31. Saya memiliki tempat tersendiri yang 

dapat menjaga konsentrasi saya 

dalam belajar.  

     

32. Saya belajar sesuai dengan jadwal 

belajar. 

     

33. Saya tidak bisa belajar di sembarang 

tempat yang dapat mengganggu 

konsentrasi belajar. 
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34. Saya malu bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang belum saya 

pahami. 

     

35. Jika saya kebingungan dalam 

mengerjakan soal, saya akan bertanya 

kepada teman yang lebih menguasai. 
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Lampiran 71 

 

PEDOMAN PENSKORAN SKALA SELF REGULATED LEARNING 

SISWA 

 

Tabel Kriteria Skor Self Regulated Learning Siswa 

Pernyataan (+) Pernyataan (-) 

Alternatif jawaban Skor Alternatif jawaban Skor 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 Kurang Sesuai (KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 5 

 

Penentuan kategorisasi SRL didasarkan pada kecenderungan rata-rata skor yang 

diperoleh dari masing-masing komponen. 

Skor maksimal Regulation of Cognition = 55 

Skor maksimal Regulation of Motivation = 75 

Skor maksimal Regulation of Behavior = 45 

𝑋𝑅𝐶 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

𝑋𝑅𝑀 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

𝑋𝑅𝐵 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

Kriteria penggolongan SRL siswa adalah sebagai berikut. 

Skor Self-Regulated Learning Tipe Self-Regulated Learning 

𝑹𝑪 > 𝑹𝑴 dan 𝑹𝑪 > 𝑹𝑩 Regulation of Cognition 

𝑹𝑴 > 𝑹𝑪 dan 𝑹𝑴 > 𝑹𝑩 Regulation of Motivation 

𝑹𝑩 > 𝑹𝑪 dan 𝑹𝑩 > 𝑹𝑴 Regulation of Behavior 

Keterangan: 

𝑅𝐶 : Skor Total Regulation of Cognition 

𝑅𝑀 : Skor Total Regulation of Motivation 

𝑅𝐵 : Skor Total Regulation of Behavior 
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Lampiran 72  
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Lampiran 73 

 

DAFTAR SKOR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

No 
Kode 

Siswa 

Skor SRL 
Kategori 

NRC NRM NRB 

1 E-01 0,691 0,693 0,667 RM 

2 E-02 0,618 0,800 0,622 RM 

3 E-03 0,618 0,627 0,711 RB 

4 E-04 0,655 0,667 0,644 RM 

5 E-05 0,709 0,707 0,622 RC 

6 E-06 0,818 0,733 0,711 RC 

7 E-07 0,818 0,867 0,822 RM 

8 E-08 0,764 0,627 0,711 RC 

9 E-09 0,709 0,667 0,644 RC 

10 E-10 0,600 0,627 0,711 RB 

11 E-11 0,745 0,827 0,844 RB 

12 E-12 0,673 0,720 0,800 RB 

13 E-13 0,782 0,800 0,778 RM 

14 E-14 0,673 0,707 0,733 RB 

15 E-15 0,655 0,760 0,778 RB 

16 E-16 0,745 0,733 0,778 RB 

17 E-17 0,545 0,653 0,600 RM 

18 E-18 0,745 0,720 0,733 RC 

19 E-19 0,655 0,733 0,644 RM 

20 E-20 0,727 0,800 0,689 RM 

21 E-21 0,709 0,680 0,644 RC 

22 E-22 0,764 0,800 0,844 RB 

23 E-23 0,636 0,613 0,667 RB 

24 E-24 0,636 0,747 0,644 RM 

25 E-25 0,618 0,600 0,733 RB 

26 E-26 0,582 0,627 0,689 RB 

27 E-27 0,727 0,787 0,711 RM 

28 E-28 0,582 0,680 0,644 RM 

29 E-29 0,873 0,867 0,800 RC 

30 E-30 0,709 0,667 0,667 RC 

31 E-31 0,691 0,653 0,711 RB 

32 E-32 0,727 0,720 0,800 RB 

33 E-33 0,745 0,653 0,711 RC 

34 E-34 0,818 0,800 0,756 RC 

35 E-35 0,727 0,747 0,667 RM 

 



 
 

 
 

Lampiran 74 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-1 KATEGORI REGULATION OF COGNITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 75 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-2 KATEGORI REGULATION OF COGNITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 76 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-3 KATEGORI REGULATION OF MOTIVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 77 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-4 KATEGORI REGULATION OF MOTIVATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 78 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-5 KATEGORI REGULATION OF BEHAVIOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 79 

LEMBAR ANGKET SELF REGULATED LEARNING SUBJEK S-6 KATEGORI REGULATION OF BEHAVIOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester  : VIII/1 

Banyak Soal : 5 butir 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Soal 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Koneksi antarkonsep dalam 

suatu materi matematika. 

Menentukan solusi 

dari sistem persamaan 

linear dua variabel 

menggunakan 

berbagai cara/metode.  

Uraian 1 Jika 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. (tuliskan dalam 

dua versi penyelesaian yaitu dengan 

metode gabungan (wajib) dan satu versi 

penyelesaian yang lain) 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

Koneksi antartopik dalam 

matematika. 

Menentukan nilai dua 

bilangan jika diketahui 

jumlah dan selisih 

kedua bilangan 

tersebut.  

Uraian 2 Jumlah dua bilangan adalah 41, sedang 

selisih kedua bilangan itu adalah 19. 

Tentukan masing-masing bilangan 

tersebut. 

L
a
m

p
ira

n
 8

0
 



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematis 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Soal 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear 

dua variabel dan 

penyelesaiannya 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual. 

Koneksi antara konsep 

dalam matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Menentukan 

kecepatan perahu, jika 

diketahui waktu dan 

jaraknya. 

Uraian 3 Sebuah perahu yang bergerak searah arus 

sungai menempuh jarak 60 km dalam 4 

jam. Jika perahu tersebut bergerak 

berlawanan dengan arah arus sungai 

maka dapat menempuh jarak 60 km 

dalam 6 jam. Tentukanlah : 

a. Kecepatan perahu dalam kondisi air 

tenang 

b. Kecepatan aliran sungai 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear 

dua variabel dan 

penyelesaiannya 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual. 

Koneksi antara matematika 

dan kehidupan sehari-hari. 

Menentukan harga 

barang dari suatu 

masalah kehidupan 

sehari-hari. 

Uraian 4 Raja dan Sakya membeli buku tulis dan 

pensil yang sejenis. Raja membeli paket A 

yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 

buah pensil dengan harga Rp16.500,00. 

Sakya membeli paket B yang terdiri dari  

2 buah buku tulis dan 3 buah pensil 

dengan harga Rp11.500,00. Berapakah 

harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil 

tersebut? 
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Lampiran 81 

SOAL TES AKHIR 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester : VIII/1 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, nomer absen, dan 

kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum kalian menjawab. 

3. Terdapat 5 soal uraian, dahulukan soal-soal yang kalian anggap mudah. 

4. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah tersedia dengan cara menuliskan 

jawaban secara runtut dan jelas. 

5. Untuk menjawab soal, gunakan kata “diketahui”, “ditanya”, “dijawab”, dan 

berilah kesimpulan dari setiap soal yang kalian kerjakan. 

6. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. 

 

1. Jika 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. (tuliskan dalam dua versi penyelesaian yaitu dengan 

metode gabungan (wajib) dan satu versi penyelesaian yang lain)  

 

2. Jumlah dua bilangan adalah 41, sedang selisih kedua bilangan itu adalah 19. 

Tentukan masing-masing bilangan tersebut. 

 

3. Sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai menempuh jarak 60 km dalam 

4 jam. Jika perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai maka 

dapat menempuh jarak 60 km dalam 6 jam. Tentukanlah : 
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a. Kecepatan perahu dalam kondisi air tenang 

b. Kecepatan aliran sungai 

 

4. Raja dan Sakya membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Raja membeli 

paket A yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan harga 

Rp16.500,00. Sakya membeli paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 

buah pensil dengan harga Rp11.500,00. Berapakah harga 1 buah buku tulis dan 

1 buah pensil tersebut? 
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Lampiran 82 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester : VIII/1 

No. 

Soal 
Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maksimal 

1. Diketahui:  

3𝑥 − 2𝑦 = 8     ... persamaan (1) 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 ... persamaan (2) 

Ditanya: nilai 𝑥 dan 𝑦 

2 

Penyelesaian: 

 Cara I 

Metode Gabungan 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 
3𝑥 − 2𝑦 = 8

12𝑥 + 3𝑦 = 21
|
× 3

× 2
|

9𝑥 − 6𝑦 = 24

24𝑥 + 6𝑦 = 42
 

           +   

                                                  33𝑥 = 66 

                                                       𝑥 = 2 

Subtitusi 𝑥 = 2 ke persamaan (1), sehingga 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  

 3(2) − 2𝑦 = 8  

 −2𝑦 = 2  

 𝑦 = −1 

4 

 Cara II 

Metode Substitusi 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 ......... persamaan (1) 

 3𝑥 = 8 + 2𝑦 

𝑥 =
8+2𝑦

3
 

Substitusikan 𝑥 =
8+2𝑦

3
 ke persamaan (2), sehingga 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 

 12 (
8+2𝑦

3
) + 3𝑦 = 21 

4(8 + 2𝑦) + 3𝑦 = 21 

32 + 8𝑦 + 3𝑦 = 21 

32 + 11𝑦 = 21 

11𝑦 = 21 − 32 

11𝑦 = −11 

4 
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 𝑦 =
−11

11
= −1 

Substitusi 𝑦 = −1 ke persamaan (1) 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 

3𝑥 − 2(−1) = 8 

3𝑥 + 2 = 8 

3𝑥 = 8 − 2 

3𝑥 = 6 

 𝑥 = 2 

Jadi nilai 𝑥 dan 𝑦 adalah 2 dan −1 2 

2.  Diketahui: jumlah dua bilangan adalah 41. 

selisih kedua bilangan itu adalah 19 

Ditanya: nilai masing-masing bilangan 

2 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑎 = bilangan pertama 

       𝑏 = bilangan kedua 

Jumlah dua bilangan adalah 41, sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41 ... persamaan (1) 

Selisih kedua bilangan itu adalah 19, sehingga persamaanya 

𝑎 − 𝑏 = 19 ... persamaan (2) 

2 

Pilih persamaan (2) 

𝑎 − 𝑏 = 19   𝑎 = 𝑏 + 19 

Subtitusikan 𝑎 = 𝑏 + 19 ke persamaan (1), sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

(𝑏 + 19) + 𝑏 = 41  

2𝑏 + 19 = 41  

2𝑏 = 22  

𝑏 = 11  

Subtitusikan 𝑏 = 11 ke persamaan (1), sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

𝑎 + 11 = 41  

𝑎 = 41 − 11  

𝑎 = 30  

Diperoleh 𝑎 = 30 dan 𝑏 = 11 

4 

Jadi, kedua bilangan itu adalah 30 dan 11 2 

3.  Diketahui: waktu searah aliran sungai = 4 jam 

waktu melawan aliran sungai = 6 jam 

Jarak = 60 km 

Ditanya: a. Kecepatan perahu sesungguhnya 

c. Kecepatan perahu di air tenang 

2 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑥 = kecepatan perahu dalam kondisi air tenang 

       𝑦 = kecepatan aliran sungai 

Kecepatan = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

2 
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Perahu memerlukan 4 jam untuk jarak 60 km dengan mengikuti 

aliran sungai, sehingga persamaannya 

𝑥 + 𝑦 =
60

4
 

⇔ 𝑥 + 𝑦 = 15 ... persamaan (1) 

 

Perahu memerlukan 6 jam untuk jarak 60 km dengan melawan 

aliran sungai, sehingga persamaannya 

𝑥 − 𝑦 =
60

6
 

⇔ 𝑥 − 𝑦 = 10 ... persamaan (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 

𝑥 + 𝑦 = 15 

𝑥 − 𝑦 = 10  

2𝑦 = 5 

𝑦 =
5

2
= 2,5 

Substitusi 𝑦 =
5

2
 ke persamaan (2) 

𝑥 − 𝑦 = 10 

𝑥 −
5

2
= 10 

𝑥 =
20

2
+

5

2
 

𝑥 =
25

2
= 12,5 

Diperoleh 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5 

4 

c. Jadi kecepatan perahu adalah 12,5 km/jam 

d. Jadi kecepatan aliran sungai adalah 2,5 km/jam 

2 

4. Diketahui: 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah 

pensil adalah harga Rp16.500,00.  

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil adalah harga Rp11.500,00.  

Ditanya: Harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil  

2 

Penyelesaian : 

Misalkan  𝑥 = harga sebuah buku tulis 

  𝑦 = harga sebuah pensil 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku tulis dan 4 buah 

pensil adalah harga Rp16.500,00, sehingga persamaannya 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 ... persamaan (1) 

 

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil adalah harga Rp11.500,00, sehingga persamaannya 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 ... persamaan (2) 

 

2 
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Menggunakan metode gabungan 

Eliminasi 𝑥 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 (× 2)  6𝑥 + 8𝑦 = 33000 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 (× 3)  6𝑥 + 9𝑦 = 34500 

              −𝑦 = −1500 

            ⇔ 𝑦 = 1500 
 

Substitusikan 𝑦 = 1500 pada salah satu persamaan sehingga 

diperoleh 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500           atau  2𝑥 + 3𝑦 = 11500 

⇔ 3𝑥 + 4(1500) = 16500        ⇔ 2𝑥 + 3(1500) = 11500 

⇔ 3𝑥 + 6000 = 16500        ⇔ 2𝑥 + 4500 = 11500 

⇔ 3𝑥 = 16500 − 6000        ⇔ 2𝑥 = 11500 − 4500 

⇔ 3𝑥 = 10500         ⇔ 2𝑥 = 7000 

⇔ 𝑥 =
10500

3
          ⇔ 𝑥 =

7000

2
 

⇔ 𝑥 = 3500          ⇔ 𝑥 = 3500 

Diperoleh 𝑥 = 3500 dan 𝑦 = 1500. 

4 

Jadi, harga sebuah buku tulis Rp3.500,00 dan harga sebuah 

pensil Rp1.500,00. 

2 

Skor Total 42 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

 

 

 



 

 
 

KRITERIA PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas/Semester  : VIII/1 

Banyak Soal : 4 butir 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

1 Koneksi 

antarkonsep dalam 

suatu materi 

matematika. 

Diketahui:  

3𝑥 − 2𝑦 = 8     ... persamaan (1) 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 ... persamaan (2) 

Ditanya: nilai 𝑥 dan 𝑦 

3 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

L
a
m

p
ira

n
 8

3
 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Penyelesaian : 

 Cara I 

Metode Gabungan 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan 

(2) 
3𝑥 − 2𝑦 = 8

12𝑥 + 3𝑦 = 21
|
× 3

× 2
|

9𝑥 − 6𝑦 = 24

24𝑥 + 6𝑦 = 42
 

            +      

                                                  33𝑥 = 66 

                                                       𝑥 = 2 

Subtitusi 𝑥 = 2 ke persamaan (1), 

sehingga 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  

 3(2) − 2𝑦 = 8  

 −2𝑦 = 2  

 𝑦 = −1 
 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

secara runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

tidak runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

secara runtut namun salah satu 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan konsep 

menyelesaikan SPLDV dengan 

metode eliminasi dan substitusi 

1 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

secara runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

 Cara II 

Metode Substitusi 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 ... persamaan (1) 

 3𝑥 = 8 + 2𝑦 

𝑥 =
8+2𝑦

3
 

Substitusikan 𝑥 =
8+2𝑦

3
 ke persamaan (2), 

sehingga 

12𝑥 + 3𝑦 = 21 

 12 (
8+2𝑦

3
) + 3𝑦 = 21 

4(8 + 2𝑦) + 3𝑦 = 21 

32 + 8𝑦 + 3𝑦 = 21 

32 + 11𝑦 = 21 

11𝑦 = 21 − 32 

11𝑦 = −11 

 𝑦 =
−11

11
= −1 

Substitusi 𝑦 = −1 ke persamaan (1) 

3𝑥 − 2𝑦 = 8 

3𝑥 − 2(−1) = 8 

3𝑥 + 2 = 8 

3𝑥 = 8 − 2 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

1 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

3𝑥 = 6 

 𝑥 = 2 

 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

Jadi nilai 𝑥 dan 𝑦 adalah 2 dan −1. 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

2 Koneksi antar 

topik dalam 

matematika. 

Diketahui: jumlah dua bilangan adalah 41. 

selisih kedua bilangan itu adalah 

19 
Ditanya: nilai masing-masing bilangan 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑎 = bilangan pertama 

2 Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

2 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

       𝑏 = bilangan kedua 

Jumlah dua bilangan adalah 41, sehingga 

persamaannya 

𝑎 + 𝑏 = 41 ... persamaan (1) 

 

Selisih kedua bilangan itu adalah 19, 

sehingga persamaannya 

𝑎 − 𝑏 = 19 ... persamaan (2) 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dengan benar. 

Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 

Pilih persamaan (2) 

𝑎 − 𝑏 = 19   𝑎 = 𝑏 + 19 

Subtitusikan 𝑎 = 𝑏 + 19 ke persamaan (1), 

sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

(𝑏 + 19) + 𝑏 = 41  

2𝑏 + 19 = 41  

2𝑏 = 22  

𝑏 = 11  

Subtitusikan 𝑏 = 11 ke persamaan (1), 

sehingga 

𝑎 + 𝑏 = 41  

𝑎 + 11 = 41  

𝑎 = 41 − 11  

𝑎 = 30  

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

2 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

 

Diperoleh 𝑎 = 30 dan 𝑏 = 11 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

Jadi, kedua bilangan itu adalah 30 dan 11 2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

3 Koneksi antara 

matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Diketahui: waktu searah aliran sungai = 4 jam 

waktu melawan aliran sungai = 6 

jam 

Jarak = 60 km 

Ditanya: a. Kecepatan perahu dalam kondisi 

air tenang 

b. Kecepatan perahu di air tenang 

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

1 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian: 

Misalkan : 𝑥 = kecepatan perahu dalam 

  kondisi air tenang 

       𝑦 = kecepatan aliran sungai 

Kecepatan = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Perahu memerlukan 4 jam untuk jarak 60 km 

dengan mengikuti aliran sungai, sehingga 

persamaannya 

𝑥 + 𝑦 =
60

4
 

⇔ 𝑥 + 𝑦 = 15 ... persamaan (1) 

 

 

Perahu memerlukan 6 jam untuk jarak 60 km 

dengan melawan aliran sungai, sehingga 

persamaannya 

𝑥 − 𝑦 =
60

6
 

⇔ 𝑥 − 𝑦 = 10 ... persamaan (2) 

 

 

2 Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

kecepatan dengan benar. 

2 

Menuliskan model matematika 

dengan menghubungkan konsep 

SPLDV dengan konsep 

kecepatan namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Eliminasi persamaan (1) dan persamaan (2) 

𝑥 + 𝑦 = 15 

𝑥 − 𝑦 = 10 

2𝑦 = 5 

𝑦 =
5

2
= 2,5 

Substitusi 𝑦 =
5

2
 ke persamaan (2) 

𝑥 − 𝑦 = 10 

𝑥 −
5

2
= 10 

𝑥 =
20

2
+

5

2
 

𝑥 =
25

2
= 12,5 

 

Diperoleh 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5 

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

2 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

c. Jadi kecepatan perahu adalah 12,5 

km/jam 

d. Jadi kecepatan aliran sungai adalah 2,5 

km/jam 

2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 

4 Koneksi antara 

matematika 

dengan kehidupan 

sehari-hari 

Diketahui: 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku 

tulis dan 4 buah pensil adalah harga 

Rp16.500,00.  

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku 

tulis dan 3 buah pensil adalah harga 

Rp11.500,00.  

Ditanya: Harga 1 buah buku tulis dan 1 buah 

pensil  

2 Menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah 

yang disajikan.  

2 

Menuliskan hal-hal yang 

diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang 

lengkap atau hanya menuliskan 

hal-hal yang diketahui atau 

ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. 

0 

Penyelesaian : 

Misalkan  𝑥 = harga sebuah buku tulis 

  𝑦 = harga sebuah pensil 

2 Menuliskan model matematika 

dari masalah kehidupan sehari-

hari dengan menghubungkan 

konsep sistem persamaan linear 

dua variabel dengan benar. 

2 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

Harga paket A yang terdiri dari 3 buah buku 

tulis dan 4 buah pensil adalah harga 

Rp16.500,00, sehingga persamaannya 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500 ... persamaan (1) 

 

Harga paket B yang terdiri dari 2 buah buku 

tulis dan 3 buah pensil adalah harga 

Rp11.500,00, sehingga persamaannya 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 ... persamaan (2) 

Menuliskan model matematika 

dari masalah kehidupan sehari-

hari dengan menghubungkan 

konsep sistem persamaan linear 

dua variabel namun kurang benar 

atau kurang lengkap. 

1 

Tidak menuliskan model 

matematika. 

0 

Menggunakan metode gabungan 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500(× 2)|6𝑥 + 8𝑦 = 33000 

2𝑥 + 3𝑦 = 11500(× 3)|6𝑥 + 9𝑦 = 34500 

        −𝑦 = −1500 

       ⇔ 𝑦 = 1500 
 

Substitusikan 𝑦 = 1500 pada salah satu 

persamaan sehingga diperoleh 

3𝑥 + 4𝑦 = 16500   

⇔ 3𝑥 + 4(1500) = 16500   

⇔ 3𝑥 + 6000 = 16500   

⇔ 3𝑥 = 16500 − 6000   

⇔ 3𝑥 = 10500    

⇔ 𝑥 =
10500

3
     

⇔ 𝑥 = 3500     

4 Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut dan jawaban benar. 

4 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV tidak 

runtut atau tanpa cara dan 

jawaban benar. 

3 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah satu jawaban 

2 



 

 
 

No 

Soal 
Indikator Jawaban 

Skor 

Maksimal Kriteria 
Skor 

Kriteria 

atau   

2𝑥 + 3𝑦 = 11500 

⇔ 2𝑥 + 3(1500) = 11500 

⇔ 2𝑥 + 4500 = 11500 

⇔ 2𝑥 = 11500 − 4500 

⇔ 2𝑥 = 7000 

⇔ 𝑥 =
7000

2
 

⇔ 𝑥 = 3500 

Diperoleh 𝑥 = 3500 dan 𝑦 = 1500. 

salah karena ada salah 

perhitungan. 

Menuliskan algoritma 

penyelesaian dengan 

menghubungkan dengan konsep 

menyelesaikan SPLDV secara 

runtut namun salah kedua 

jawaban salah karena ada salah 

perhitungan. 

1 

Jadi, harga sebuah buku tulis Rp3.500,00 dan 

harga sebuah pensil Rp1.500,00. 
2 Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. 

2 

Menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan namun tidak benar. 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan. 

0 
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Lampiran 84 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

KELAS EKSPERIMEN 

No Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 78,6 tuntas 

2 E-02 71,4 tidak tuntas 

3 E-03 76,2 tuntas 

4 E-04 71,4 tidak tuntas 

5 E-05 78,6 tuntas 

6 E-06 88,1 tuntas 

7 E-07 88,1 tuntas 

8 E-08 85,7 tuntas 

9 E-09 88,1 tuntas 

10 E-10 73,8 tuntas 

11 E-11 90,5 tuntas 

12 E-12 90,5 tuntas 

13 E-13 76,2 tuntas 

14 E-14 90,5 tuntas 

15 E-15 78,6 tuntas 

16 E-16 76,2 tuntas 

17 E-17 64,3 tidak tuntas 

18 E-18 78,6 tuntas 

19 E-19 78,6 tuntas 

20 E-20 88,1 tuntas 

21 E-21 83,3 tuntas 

22 E-22 59,5 tidak tuntas 

23 E-23 85,7 tuntas 

24 E-24 88,1 tuntas 

25 E-25 78,6 tuntas 

26 E-26 76,2 tuntas 

27 E-27 88,1 tuntas 

28 E-28 88,1 tuntas 

29 E-29 88,1 tuntas 

30 E-30 81,0 tuntas 

31 E-31 78,6 tuntas 

32 E-32 78,6 tuntas 

33 E-33 71,4 tidak tuntas 

34 E-34 88,1 tuntas 

35 E-35 83,3 tuntas 

Rata-rata 80,82  
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DAFTAR NILAI TES AKHIR KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

KELAS KONTROL 

No Kode Nilai Keterangan 

1 K-01 76,2 tuntas 

2 K-02 88,1 tuntas 

3 K-03 83,3 tuntas 

4 K-04 85,7 tuntas 

5 K-05 73,8 tuntas 

6 K-06 83,3 tuntas 

7 K-07 78,6 tuntas 

8 K-08 73,8 tuntas 

9 K-09 66,7 tidak tuntas 

10 K-10 73,8 tuntas 

11 K-11 81,0 tuntas 

12 K-12 76,2 tuntas 

13 K-13 81,0 tuntas 

14 K-14 78,6 tuntas 

15 K-15 66,7 tidak tuntas 

16 K-16 64,3 tidak tuntas 

17 K-17 81,0 tuntas 

18 K-18 69,0 tidak tuntas 

19 K-19 52,4 tidak tuntas 

20 K-20 76,2 tuntas 

21 K-21 64,3 tidak tuntas 

22 K-22 57,1 tidak tuntas 

23 K-23 76,2 tuntas 

24 K-24 69,0 tidak tuntas 

25 K-25 81,0 tuntas 

26 K-26 52,4 tidak tuntas 

27 K-27 73,8 tuntas 

28 K-28 78,6 tuntas 

29 K-29 64,3 tidak tuntas 

30 K-30 66,7 tidak tuntas 

31 K-31 57,1 tidak tuntas 

32 K-32 81,0 tuntas 

33 K-33 66,7 tidak tuntas 

Rata-rata 72,66  
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Lampiran 85 

 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

  

Uji normalitas ini menggunakan data nilai tes akhir kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 Semarang, diuji dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS 20. Hasil dari uji 

normalitas dapat diamati sebagai berikut. 

Hipotesis: 

𝐻0: data akhir kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data akhir kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian: 

Terima 𝐻0 jika 𝑠𝑖𝑔 > 0,05. 

Hasil SPSS untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Data_Akhir 

N 68 

Normal Parametersa,b 
Mean 76,8632 

Std. Deviation 9,41900 

Most Extreme Differences 

Absolute ,134 

Positive ,074 

Negative -,134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,102 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,176 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi data akhir yaitu 

𝑠𝑖𝑔 = 0,176 > 𝛼 = 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian maka 𝐻0 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa data akhir kelas VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 

Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 86 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

Uji homogenitas ini menggunakan nilai tes akhir kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII A dan VIII E SMP Negeri 11 Semarang dan diuji 

dengan uji 𝐹. 

Hipotesis: 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2(data akhir kedua sampel memiliki varians yang sama) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data akhir kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah tolak 𝐻0 apabila nilai 𝐹 ≥

𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

a. Nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

untuk 𝛼 = 5%; 

𝑑𝑘 pembilang = 𝑛1 − 1 = 35 − 1 = 34; 𝑑𝑘 penyebut = 𝑛2 − 1 = 33 − 1 =

32 

maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,010377 

b. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Jumlah 2828,8 2395,5 

N 35 33 

Rata-rata 80,82286 72,66364 

Varians 58,40593 88,35989 

Diperoleh : 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

88,35989

58,40593
= 1,512858 

Jadi 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,512858 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan uji 𝐹, diperoleh nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,512858dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,010377. Karena 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

, yaitu 

1,512858 < 2,010377 maka 𝐻0 diterima. Artinya data akhir kedua sampel 

memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 87 

UJI HIPOTESIS 1 

(UJI PROPORSI) 

 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≤  0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended belum tuntas belajar secara klasikal). 

𝐻1 : 𝜋 > 0,75 (hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open 

ended tuntas belajar secara klasikal). 

Kriteria pengujian yaitu dengan membandingkan nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan peluang (
1

2
− 𝛼) dan 𝛼 = 5%. Jika, 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

dimana : 

𝑧  : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 

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

𝜋𝑜  : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,75, 

n  : jumlah siswa di kelas eksperimen, 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut.  

𝑧 =  
𝑥

𝑛
−𝜋0

√
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

=
30

35
−0,72

√0,72(1−0,72)

35

= 1,81  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,81 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

𝑧0,45 = 1,64, sehingga 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,81 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝐻0 ditolak. Jadi, hasil 

tes kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

matematika knisley dengan pendekatan open ended tuntas belajar secara klasikal. 
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Lampiran 88 

UJI HIPOTESIS 2 

(UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA) 

 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan koneksi 

matematis pada model pembelajaran konvensional). 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran matematika Knisley dengan pendekatan open ended 

lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis pada 

model pembelajaran konvensional). 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai peluang  (1 − 𝛼), 𝛼 = 5%, dan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2). Jika nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. Rumus yang digunakan untuk menguji kesamaan 

dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥1−𝑥2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

   

Dimana 𝑠 adalah varians gabungan yang dicari dengan rumus : 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

dengan 

𝑡  : nilai 𝑡 yang dihitung, selanjutnya disebut 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑥1  : rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas 

eksperimen  

𝑥2 : rata-rata rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada 

kelas kontrol 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 : varians kelas kontrol 
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𝑛1 : jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑛2 : jumlah siswa kelas kontrol 

Hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut. 

𝑥1 = 80,82   𝑥2 = 72,66 

𝑛1 = 35  𝑛2 = 33 

𝑠1
2 = 58,41  𝑠2

2 = 88,36 

𝑠 = √
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
= √

(35−1)(58,41)+(33−1)(88,36)

35+33−2
  

𝑠 = 8,54 

 𝑡 =
𝑥1−𝑥2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

=
80,82−72,66

8,54√
1

35
+

1

33

= 3,94 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,66827 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,94 dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑑𝑘 = 35 − 33 − 2 = 66 adalah 1,66827  sehingga 𝐻0 ditolak. Jadi, 

rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari rata-rata hasil tes 

kemampuan koneksi matematis pada model pembelajaran konvensional. 
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Lampiran 89 

UJI HIPOTESIS 3 

(UJI KESAMAAN DUA PROPORSI) 

 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋1 ≤  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended kurang dari 

atau sama dengan siswa yang tuntas belajar pada model 

pembelajaran konvensional) 

𝐻1 : 𝜋1 >  𝜋2 (proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran 

matematika Knisley dengan pendekatan open ended lebih dari 

siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran konvensional) 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai  𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
  dengan nilai 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
  dengan nilai peluang (0,5 − 𝛼) dimana 𝛼 = 0,05. Jika nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 ≥

𝑧(0,5−𝛼)
  maka 𝐻0 ditolak. Rumus yang digunakan untuk menguji perbedaan 

proporsi adalah sebagai berikut. 

𝑧 =
(

𝑥1

𝑛1
) − (

𝑥2

𝑛2
)

√𝑝𝑞 [(
1

𝑛1
) + (

1
𝑛2

)]

 

dimana 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
 dan 𝑞 = 1 − 𝑝  

keterangan: 

𝑧  : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 

𝑥1 : banyak siswa yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 

𝑥2  : banyak siswa yang tuntas belajar pada kelas kontrol 

𝑝 : proporsi siswa yang tuntas pada kedua kelas 

𝑞 : proporsi siswa yang tidak tuntas pada kedua kelas 

𝑛1  : banyak siswa pada kelas eksperimen  

𝑛2  : banyak siswa pada kelas kontrol 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
=

30+20

35+33
= 0,74  
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𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,74 = 0,26  

𝑧 =
(

𝑥1
𝑛1

)−(
𝑥2
𝑛2

)

√𝑝𝑞[(
1

𝑛1
)+(

1

𝑛2
)]

=
30

35
−

20

33

√(0,74)(0,26)[(
1

35
)+(

1

33
)]

= 2,36  

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
 = 1,64 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
 = 2,36 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

  

dengan peluang (0,5 − 𝛼) = (0,5 − 0,05) = 0,45 adalah 1,64 sehingga 𝐻0 ditolak. 

Jadi, proporsi siswa yang tuntas belajar pada model pembelajaran matematika 

knisley dengan pendekatan open ended lebih dari siswa yang tuntas belajar pada 

model pembelajaran konvensional. 
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Lampiran 90 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-1 
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Lampiran 91 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

 
 

 



458 
 

 
 

Lampiran 92 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-3  
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Lampiran 93 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-4  
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Lampiran 94 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-5 
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Lampiran 95 

PEKERJAAN TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SUBJEK S-6  
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Lampiran 96 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/I 

Indikator Jawaban Siswa 
Nomor 

Butir 

Koneksi antarkonsep dalam suatu 

materi matematika. 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 1 

Menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2, 3 

Menuliskan kesimpulan dari soal dengan benar 4 

Koneksi antar topik dalam 

matematika. 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 5 

Menuliskan permisalan 6 

Menuliskan model matematika dengan menghubungkan konsep yang pernah 

dipelajari siswa sebelumnya 
7 

Menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 8 

Menuliskan kesimpulan dari soal dengan benar 9 

Koneksi antara matematika dan 

bidang ilmu lain. 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 10 

Menuliskan permisalan 11 

Menuliskan model matematika dengan menghubungkan konsep matematika 

dengan ilmu lainnya (fisika) 
12, 13 

Menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 14 

Menuliskan kesimpulan dari soal dengan benar 15 

Koneksi antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari. 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 16 

Menuliskan permisalan 17 



 
 

 
 

Menuliskan model matematika dari masalah kehidupan sehari-hari dengan 

menghubungkannya dengan konsep sistem persamaan linear dua variabel 
18 

Menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 19 

Menuliskan kesimpulan dari soal dengan benar 20 
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Lampiran 97 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA 

 

Tujuan Wawancara : 

Memperoleh deskripsi tentang kemampuan koneksi matematis siswa dengan 

indikator menemukan hubungan konsep-konsep dalam suatu materi dalam 

matematika, menghubungkan antara topik satu dengan topik lainnya dalam 

matematika, menghubungkan matematika dengan bidang ilmu lain, dan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari, yang ditinjau dari self 

regulated learning siswa melalui wawancara terhadap siswa berkaitan dengan hasil 

tes kemampuan koneksi matematis siswa tersebut. 

 

Metode Wawancara : 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara klinis tak terstruktur dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes kemampuan 

koneksi matematis. 

2. Pertanyaan yang diajukan tidak harus sama, namun memuat pokok masalah 

yang sama. 

3. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 

 

Pelaksanaan : 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar dan di pertemuan akhir siswa diberi tes 

untuk mengukur kemampuan koneksi matematis. Soal dikerjakan dalam waktu 

yang telah ditentukan. Setelah itu, tes kemampuan koneksi matematis dikoreksi 

kemudian diambil 6 siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian berdasarkan 

pengkategorian self regulated learning siswa untuk diwawancarai berkaitan dengan 

proses pengerjaan soal dengan pertanyaan yang disajikan pada tabel berikut. 
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Pertanyaan Wawancara : 

Nomor 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Koneksi 

Matematis 

Pertanyaan 

1 Koneksi 

antarkonsep 

dalam suatu 

materi 

matematika. 

1) Apakah kamu dapat memahami soal ini ? Jika 

iya, jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

2) Apa langkah yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal ini ? 

3) Bagaimana kamu menyelesaikan soal 

menggunakan metode gabungan? 

4) Bagaimana kesimpulan dalam permasalahan ini 

menurutmu ? 

2 Koneksi 

antartopik dalam 

matematika. 

5) Apakah kamu memahami masalah ini ? Jika iya, 

jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

6) Bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan 

soal ini ? 

7) Bagaimana kamu membuat model matematika 

dari permasalahan ini ? 

8) Apa langkah yang kamu lakukan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian pada 

permasalahan ini ? 

9) Apa kesimpulan yang kamu peroleh dalam soal 

ini ? 

3 Koneksi antara 

konsep dalam 

matematika dan 

bidang ilmu lain. 

10) Apakah kamu memahami masalah ini ? Jika iya, 

jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

11) Bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan 

soal ini ? 

12) Dapatkah kamu menuliskan konsep kecepatan ? 

13) Bagaimana kamu membuat model matematika 

dari permasalahan ini ? 

14) Apa langkah yang kamu lakukan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian pada 

permasalahan ini ? 

15) Apa kesimpulan yang kamu peroleh dalam soal 

ini ? 

4 Koneksi antara 

matematika dan 

kehidupan 

sehari-hari. 

16) Apakah kamu memahami masalah ini ? Jika iya, 

jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

17) Bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan 

soal ini ? 

18) Bagaimana kamu membuat model matematika 

dari permasalahan ini ? 

19) Apa langkah yang kamu lakukan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian pada 

permasalahan ini ? 
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20) Apa kesimpulan yang kamu peroleh dalam soal 

ini ? 
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Lampiran 98 

LEMBAR VALIDASI  

PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

A. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara 

menuliskan tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat 

terpenuhi atau tidaknya aspek/sub yang dinilai. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

B. Penilaian 

No. Aspek yang Dinilai 
Terpenuhi 

Ya Tidak 

1. Kesesuaian Isi 

Kesesuaian isi dengan indikator pada kisi-kisi 
 

 

2. Konstruksi 

a. Kejelasan petunjuk cara melakukan wawancara 
 

 

 b. Kejelasan butir pertanyaan pada pedoman wawancara   

3. Bahasa 

a. Kalimat pada butir pertanyaan pedoman wawancara 

komunikatif 

 

 

 b. Butir pertanyaan pada pedoman wawancara 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
 

 

 

Rekomendasi validator : 

a. Dapat digunakan tanpa revisi 

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

d. Belum/tidak dapat digunakan 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Saran perbaikan : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 99 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-1 

 

Soal Nomor 1 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-1 : iya paham. 

P : jika kamu paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal nomor 1? 

S-1 : ya kalau soal nomor satu saya mikirnya gini, kan 𝑥 dan 𝑦 adalah 

penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. Tentukan nilai 𝑥 dan 

𝑦. Menurut saya tuh kaya yang bentuk matematika tadi saya sebut yang 

3𝑥 − 2𝑦 = 8  dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21 kaya penyebaran gitu. Kalo cari nilai 𝑥 

dan 𝑦 kaya mencari kaya misalnya nyari di buku pentingnya itu apa gitu, 

tapi dalam rumus matematika. Cari nilai 𝑥 nya berapa nilai 𝑦 nya berapa 

belum tau yang dicari sebenernya itu apa. Cuma tau ini mencari nilai 𝑥 dan 

𝑦 dari rumusnya ini digabung-gabungkan agar mendapatkan sebuah nilai 𝑥 

dan 𝑦. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, apa langkah yang kamu lakukan 

dalam menyelesaikan soal nomor 1? 

S-1 : ya mencari jawabannya toh pakai rumus yang sudah diajarkan, rumus 

eliminasi, substitusi, campuran, e disini saya pakenya eliminasi sama 

campuran. 

P : untuk versi penyelesaian yang pertama kamu pakai cara apa? 

S-1 : cara campuran. 

P : bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 1? 

S-1 : pertama pakai eliminasi. Terus ketemu 𝑦 nya −1 seharusnya tapi saya salah 

nulis kemarin. 

P : ouh, pantesan saat menentukan nilai 𝑥 jawaban kamu benar. Kemudian 

langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-1 : yang kedua saya mengambil dari rumus pertama 3𝑥 − 2𝑦 = 8. −1 nya 

langsung digantikan ke 𝑦 jadi ketemu 𝑥 nya 2. 

P : iya, baik. Versi penyelesaian yang kedua kamu pakai cara apa? 

S-1 : eliminasi. 

P : bagaimana caranya? 

S-1 : pertama eliminasi 𝑥 terus ketemu 𝑦 nya juga seharusnya −1. Terus yang 

kedua eliminasi 𝑦, ketemu 𝑥 nya 2. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 1 apa? 

S-1 : ya jadi 𝑥 nya itu 2, 𝑦 nya −1. 

P : oke, berarti kamu tahu kesalahan kamu ya saat menentukan nilai 𝑦?  

S-1 : iya harusnya hasilnya −1. 

P : iya, disini kurang teliti ya. 
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Soal Nomor 2 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-1 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2.  

S-1 : diketahui jumlah dua bilangan 41 dan selisih dua bilangan 19. Ditanyanya 

masing-masing bilangan tersebut. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

S-1 : saya mencari jawabannya dengan rumus eliminasi. Kalo ngga salah ini juga 

ada rumus substitusi. 

P : berarti pakai cara gabungan? 

S-1 : iya. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari soal nomor 2? 

S-1 : saya menemukan model matematikanya asalnya dari hint hint yang sudah 

ada di soal ini ya. 𝑥 nya adalah bilangan besar dan 𝑦 nya bilangan kecil. 

Yang pertama jumlah dua bilangan adalah 41. Terus disini jumlah dua 

bilangan berarti yang digunakan adalah berarti kan tambah mungkin dari 

soalnya jumlah dua bilangan, yang dicari ini kan 𝑥 dan 𝑦 berarti kan 𝑥 +
𝑦 = 41 itu persamaan yang pertama. Terus yang kedua, persamaan yang 

kedua selisih dua bilangan itu adalah 19 berarti persamaan yang kedua 𝑥 −
𝑦 = 19.  

P : kemudian langkah apa yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian setelah menemukan model matematika tadi? 

S-1 : saya mencari jawaban-jawabannya dengan rumus eliminasi dan substitusi 

agar mendapatkan nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : bagaimana caranya? 

S-1 : pertama pakai eliminasi. Terus ketemu 𝑥 nya 30. Yang kedua kan ini saya 

mengambil dari rumus pertama 𝑥 + 𝑦 = 41. 𝑥 nya tadi yang 𝑥 nya 30. 30 

nya langsung digantikan ke 𝑥 jadi 30 + 𝑦 = 41. Setelah itu 30 nya saya 

pindahkan ke 41, pindah posisi berarti, 𝑦 = 41 − 30 = 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-1 : jadi bilangan terbesar = 𝑥 = 30 dan 𝑦 = bilangan kecil = 11. 

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-1 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

3. 

S-1 : ya disini dijawaban nomer 3, kita disuruh untuk mencari kecepatan perahu 

dan kecepatan aliran sungai.  

P : diketahuinya apa? 

S-1 : yang diketahui jarak, jarak sungai adalah, eh jarak sungai, jarak yang 

ditempuh 60 mil pada waktu 6 jam. Ini yang ditanyakan ya, yang 

ditanyakan arah berlawanan. 𝑥 nya itu adalah perahu dan 𝑦 nya adalah 
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aliran sungai. Yang ditanyakan dari soal ini adalah a kecepatan perahu 

dalam melawan arus sungai dan b kecepatan aliran sungai yang dilewati 

perahu. 

P : setelah menuliskan diketahui dan ditanya, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 2?  

S-1 : memisalkan dulu soal yang sulit. Rumus-rumus kecepatan gitu ya. Setelah 

itu saya ubah menggunakan rumus yang tadi. Saya menggunakan rumus 

eliminasi sama substitusi berarti campuran  

P : dapatkah kamu menuliskan konsep kecepatan atau rumus kecepatan? 

S-1 : kalo mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 3? 

S-1 : disini yang pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
, 60 itu yang pertama 60 mil dalam 4 jam 

kecepatan tanpa melawan arah arus sungai berarti searah. Rumus yang 

kedua 𝑥 − 𝑦 =
60

6
, 60 tadi tuh yang 60 mil dalam 6 jam yang melewati 

sungai dan melawan arus sungai.  

P : seperti itu ya, setelah kamu bisa membuat model matematika, apa langkah 

yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari model 

matematika tersebut? 

S-1 : saya menggunakan, awalnya saya bagi dulu jadi yang rumus matematika 

pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 kemudian 

60

4
 berarti harus mencari dulu 

60

4
 itu menjadi 

sebuah apa dua bilangan. Berarti setelah dibagi menjadi 𝑥 + 𝑦 = 15 lalu 

untuk rumus matematika kedua 𝑥 − 𝑦 =
60

6
 lah ini sama kaya tadi rumus 

matematika pertama, dijadikan dua bilangan dulu. Setelah dibagi, 𝑥 − 𝑦 =
10. Lalu saya menggunakan cara campuran itu rumus eliminasi dan 

substitusi. Setelah dicari jawabannya dengan rumus-rumus tadi jadi 𝑥 =
12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 3 apa? 

S-1 : jadi 𝑥 = kecepatan perahu = 12,5 dan 𝑦 = kecepatan aliran sungai= 2,5. 

 

 

Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-1 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4. 

S-1 : untuk soal keempat ini disuruh untuk mencari harga individual sebuah buku 

tulis dan satu buah pensil. Disini diberi tau Raja dan Sakya membeli buku 

tulis dan pensil sejenis. Raja membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil 

dengan harga 16500 dan Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah 

pensil dengan harga 11500 dan ditanyakan, yang ditanyakan disini mecari 

harga individual sebuah buku dan sebuah pensil.  

P : kenapa di lembar jawaban kamu tidak menuliskan yang diketahui dan 

ditanya? 
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S-1 : soalnya saya lupa.  

P : kemudian bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-1 : saya menambahkan sedikit-sedikit terlebih dahulu 𝑥 harga buku tulis dan 𝑦 

harga pensil. Setelah itu saya menggunakan cara campuran yaitu eliminasi 

dan substitusi. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 4?  

S-1 : memisalkan 𝑥 nya 𝑥 nya tu harga buku tulis dan 𝑦 nya adalah harga pensil. 

Setelah itu saya buat model matematikanya. Rumus matematika yang 

pertama tu Raja 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan harga 16500 

berarti karena ini membeli jumlahnya berarti kan 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 

rupiah. Lalu rumus yang kedua yaitu Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 

3 buah pensil dengan harga 11500 berarti rumus matematika yang kedua 

adalah 2𝑥 + 3𝑦 = 11500 rupiah. 

P : kemudian langkah apa yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan 

penyelesaian dari model matematika tersebut? 

S-1 : saya menggunakan cara campuran, gabungan eliminasi sama substitusi. 

P : baik, jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

S-1 : jadi harga satu buah buku tulis adalah 3500 rupiah dan harga satu buah 

pensil adalah 1500. 

P : ya sudah terimakasih mas Daffa sudah mau diwawancarai oleh ibu.  

S-1 : okey. 
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Lampiran 100 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-2 

 

Soal Nomor 1 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-2 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

1? 

S-2 : yang diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 +
3𝑦 = 21. Ditanyakan tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦 dalam 2 versi penyelesaian. 

P : nah, setelah menulis diketahui dan ditanyakan bagaimana langkahmu 

dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-2 : saya memiliki 2 cara, yang pertama cara eliminasi, eliminasi 𝑥 yaitu 3𝑥 −
2𝑦 = 8, 12𝑥 + 3𝑦 = 21 untuk menyamakan konstantanya, saya kalikan 4 

dan 1 yaitu hasilnya 12𝑥 − 8𝑦 = 32, 12𝑥 + 3𝑦 = 21. Karena tandanya 

sama saya menggunakan tanda min, 0 + (−11𝑦) = 11, 𝑦 =
11

−11
, dan hasil 

akhirnya adalah 𝑦 = −1. Yang kedua dengan cara gabungan, 𝑦 =
−1 disubstitusikan ke 1, 3𝑥 − 2𝑦 = 8, 3𝑥 − 2(−1) = 8, 3𝑥 + 2 = 8, 

3𝑥 = 6, 𝑥 = 2. 

P : berarti kamu menggunakan cara gabungan ya yang pertama? 

S-2 : iya. 

P : kamu tahu tidak kalau soal nomor 1 diminta untuk menggunakan 2 versi 

penyelesaian, cara gabungan dan satu cara lain sesuai kemampuan kamu?  

S-2 : tau. 

P : nah disini kamu sudah melakukannya atau belum? 

S-2 : sudah. 

P : cara yang ibu ajarkan kemarin ada berapa? 

S-2 : 4 cara. 

P : apa saja?  

S-2 : grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. 

P : ini kan kamu mengerjakan dengan cara gabungan. Berarti baru satu versi 

penyelesaian dan masih kurang satu versi lagi. 

S-2 : ouh gitu ya bu. 

P : iya, jadi kesimpulan dari soal nomor 1 itu apa? 

S-2 : 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

 

Soal Nomor 2 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-2 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2. 
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S-2 : diketahui jumlah dua bilangan adalah 41 dan selisih dua bilangan adalah 

19. Trus ditanyakan tentukan masing-masing bilangan tersebut. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, bagaimana kamu menyelesaikan 

soal nomor 2? 

S-2 : yang pertama e.. tentukan, memisalkan 𝑥 = bilangan terbesar dan 𝑦 =
 bilangan terkecil. Lalu ditulis model mat, 𝑥 + 𝑦 = 41, 𝑥 − 𝑦 = 19, lalu 

dieliminasi, eliminasi 𝑥. 

P : iya, terus? 

S-2 : diperoleh 𝑦 = 11 dan 𝑥 = 30. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 2 apa? 

S-2 : 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

P : 𝑥 itu apa? 

S-2 : 𝑥 itu bilangan terbesar dan 𝑦 bilangan terkecil. 

P : kemudian tadi yang ditanyakan apa?  

S-2 : bilangan terbesar dan bilangan terkecil. 

P : jadi lain kali kalau membuat kesimpulan, lihat apa yang ditanyakan ya. Jadi 

kesimpulan yang benar nomor 2 yaitu jadi masing-masing bilangan 

tersebut adalah 30 dan 11. 

S-2 : ouh iya bu. 

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-2 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 3. 

S-2 : diketahui jarak 60 mil waktu searah arus selama 4 jam, waktu melawan arus 

selama 6 jam. Ditanya berapa kecepatan perahu dan kecepatan sungai.  

P : setelah kamu menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 

langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 3?  

S-2 : dimisalkan 𝑥 adalah kecepatan perahu dan 𝑦 adalah kecepatan aliran 

sungai. Kecepatan dapat dirumuskan sebagai jarak dibagi waktu lalu 

dimodelkan mat yaitu 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 disederhanakan yaitu 𝑥 + 𝑦 = 15 

menjadi persamaan 1. Lalu 𝑥 − 𝑦 =
60

6
 disederhanakan menjadi 𝑥 − 𝑦 =

10 menjadi persamaan 2. 

P : kenapa kamu tidak mebuat gambarnya? Tapi kalau pakai gambar kamu jadi 

lebih paham atau sama saja? 

S-2 : sama aja. 

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-2 : eliminasi 𝑦, diperoleh 𝑥 = 12,5. 

P : iya, terus? 

S-2 : 𝑥 nya disubstitusi ke persamaan 2, diperoleh 𝑦 = 2,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-2 : jadi kecepatan perahu = 12,5 dan kecepatan aliran sungai = 2,5. 
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Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-2 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4.  

S-2 : yang diketahui Raja membeli 3 buku dan 4 pensil seharga Rp. 16.500 dan 

Sakya membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp. 11.500. Yang ditanya 

berapakah harga satu buah buku tulis dan satu buah pensil tersebut. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanya, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 4? 

S-2 : dimisalkan 𝑥 = harga buku tulis dan 𝑦 = harga pensil. 

P : iya, terus? 

S-2 : membuat model mat. Raja 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 dan Sakya 2𝑥 + 3𝑦 =
11500. 

P : kenapa model matematikanya seperti itu? 

S-2 : karena 𝑥 adalah harga buku tulis dan Raja membeli 3 maka persamaannya 

3𝑥 dan 4𝑦 diperoleh dari Raja membeli 4 pensil dan 𝑦 adalah harga pensil 

maka persamannya 4𝑦. 

P : setelah membuat model matematika, apa langkah yang kamu lakukan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika tersebut?  

S-2 : dieliminasi, eliminasi 𝑥. Diperoleh 𝑦 = 1500. 

P : iya, terus? 

S-2 : 𝑦 nya disubstitusi ke persamaan 1 jadi 𝑥 = 3500. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

S-2 : jadi harga buku tulis adalah Rp. 3.500 dan harga pensil adalah Rp. 1.500. 

P : oke, terimakasih Safira. 

S-2 : sama-sama bu. 
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Lampiran 101 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-3 

 

Soal Nomor 1 

P : Pracita apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-3 : kalau soal nomor 1 saya paham.  

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1. 

S-3 : yang diketahui dari soal yaitu 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 + 3𝑦 = 21. 

Ditanyakan adalah nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : soal nomor 1 kan diperintah untuk menggunakan 2 versi penyelesaian. 

Versi pertama kamu menggunakan cara apa? 

S-3 : cara gabungan. 

P : versi penyelesaian kedua pakai cara apa? 

S-3 : eh kebalik bu, yang cara pertama pakai cara substitusi yang kedua pakai 

cara gabungan. 

P : iya, baik. Terus langkah apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1? 

S-3 : cara pertama 3𝑥 − 2𝑦 = 8  sama 12𝑥 + 3𝑦 = 21 kemudian disederhanain 

dibagi 3. 12𝑥 + 3𝑦 = 21 dibagi 3 hasilnya 4𝑥 + 𝑦 = 7. 𝑦 = 7 − 4𝑥 

disubstitusi ke persamaan 1 diperoleh 𝑦 nya −1, terus 𝑦 nya disubstitusi ke 

persamaan 1. Terus diperoleh 𝑥 nya sama dengan 2. 

P : lalu versi jawaban kedua kan kamu menggunakan cara gabungan. 

Bagaimana langkah kamu menyelesaikan soal nomor 1 menggunakan cara 

gabungan? 

S-3 : 3𝑥 − 2𝑦 = 8 sama 12𝑥 + 3𝑦 = 21 lalu dikali 4. 

P : kenapa dikali 4? 

S-3 : karena biar itunya sama? 

P : apanya yang sama ? 

S-3 : 𝑥 nya.  Biar 𝑥 nya ilang. 

P : iya, terus? 

S-3 : ketemu 𝑦 = −1. Lalu dimasukkan lagi ke persamaan 1, 3𝑥 − 2𝑦 = 8 , 𝑦 

nya diganti −1. Jadi 𝑥 nya ketemu 2. 

P : baik. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1 ini apa? 

S-3 : jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

 

Soal Nomor 2 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-3 : iya paham.  

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2. 
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S-3 : yang diketahui jumlah bilangan sama dengan 41 dan selisihnya 19. Yang 

ditanyakan itu adalah nilai masing-masing.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

S-3 : saya misalkan dulu. Misalkan 𝑥 = bilangan terbesar dan 𝑦 = bilangan 

terkecil.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-3 : 𝑥 + 𝑦 = 41 sama 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-3 : saya memakai metode gabungan diperoleh 𝑦 = 30. Lalu dimasukkan ke 

persamaan 1, 𝑥 + 𝑦 = 41, 𝑥 + 30 = 41. Hasilnya 𝑥 = 11.  

P : baik. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa ? 

S-3 : Jadi 𝑥 = 11 dan 𝑦 = 30.  

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-3 : iya. 

P : Jika iya coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

3. 

S-3 : yang diketahui kalau perahu bergerak searah arus sungai menempuh jarak 

60 mil dalam 4 jam. Kalau perahu melawan arus sungai maka akan 

menempuh 60 mil dalam 6 jam. Yang ditanyakan itu kecepatan perahu atau 

𝑥 dan kecepatan aliran sungai atau 𝑦.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 3? 

S-3 : pakai rumus kecepatan. 

P : baik. Rumus kecepatan itu apa? 

S-3 : jarak bagi waktu.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan nomor 3? 

S-3 : jadi 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 disederhanakan jadi hasilnya 𝑥 + 𝑦 = 15, 𝑥 − 𝑦 =

60

6
 sama 

dengan 𝑥 − 𝑦 = 10.  

P : kamu memperoleh 𝑥 + 𝑦 = 15 darimana? 

S-3 : dari persamaan yang tadi. 

P : iya, kenapa persamaannya seperti itu? 

S-3 : karena hasilnya ini kan yang diketahui searah arus itu 60 mil dalam 4 jam 

dan yang lawan arus itu 60 mil dalam 6 jam. Jadi disederhanain dulu 𝑥 +
𝑦 = 15. 

P : iya, baik. Kenapa tiba-tiba 𝑥 nya ditambah 𝑦? 

S-3 : karena kecepatan perahu ditambah kecepatan aliran sungai hasilnya itu. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-3 : pakai cara gabungan. Jadi 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

P : baik. Jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-3 : jadi kecepatan perahu atau 𝑥 = 12,5 dan kecepatan aliran sungai itu atau 

𝑦 = 2,5.  
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Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4? 

S-3 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

4. 

S-3 : yang diketahui harga 3 buku dan 4 pensil sama dengan 16.500 dan harga 2 

buku dan 3 pensil sama dengan 11.500. Ditanya harga masing-masing 

buku dan pensil. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-3 : yang pertama memisalkan, 𝑥 = harga buku dan 𝑦 = harga pensil. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-3 : 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 sama 2𝑥 + 3𝑦 = 11500. 

P : lalu setelah membuat model matematika, langkah apa yang kamu lakukan? 

S-3 : lalu dieliminasi sehingga −𝑦 = 5000. 

P : iya, terus? 

S-3 : ketemunya dimasukkan ke persamaan 1 lalu hasilnya 𝑥 = −1166. 

P : oke. Ini sebenarnya langkah pengerjaannya sudah benar, hanya saja salah 

perhitungan saat mengeliminasi sehingga hasil akhirnya salah. 

S-3 : ohh gitu bu. 

P : iya. Jadi kesimpulan soal nomor 4 apa? 

S-3 : kesimpulannya harga buku = 1166 dan harga pensil = −5000.  
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Lampiran 102 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-4 

 

Soal Nomor 1 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

S-4 : lumayan paham. 

P : coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 1? 

S-4 : nomor 1 diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 

12𝑥 + 3𝑦 = 21. Ditanyanya tentukan nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : apa langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-4 : penyelesaiannya 3𝑥 − 2𝑦 = 8. Anu eliminasi 𝑦. 

P : jadi kamu mau mengeliminasi 𝑦? 

S-4 : eh 𝑥 bu. Persamaan 1 dikali 4, persamaan kedua dikali 1. 

P : iya, terus? 

S-4 : jadi 12 sama.  

P : terus kalau kamu mengeliminasi 𝑥 berarti yang diperoleh? 

S-4 : 𝑦. 

P : 𝑦 nya diperoleh berapa? 

S-4 : −1. 

P : setelah diperoleh 𝑦 = −1, terus langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : mencari 𝑥, dari persamaan 1, 𝑥 nya ketemu 2. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 1 apa? 

S-4 : jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

P : kamu tahu tidak soal nomor 1 diminta untuk menggunakan 2 versi 

penyelesaian, cara gabungan dan cara lain sesuai kemampuan kamu? 

S-4 : tau. 

P : kenapa kamu hanya menjawab dalam satu versi penyelesaian? 

S-4 : itu tuh satune yang substitusi. 

P : ini kan kamu mengerjakan dengan cara gabungan. 

S-4 : oh iya ding. 

 

Soal Nomor 2  

P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-4 : lumayan. 

P : coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 2? 

S-4 : nomor 2 diketahui jum, jumlah dua bilangan 41, selisih dua bilangan 19. 

Ditanyanya masing-masing bilangan.  

P : setelah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana langkahmu 

dalam menyelesaikan soal nomor 2?  

S-4 : misalkan 𝑥 tu bilangan terbesar, 𝑦 nya bilangan terkecil. Terus buat model 

matematika.  
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P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-4 : dalem. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-4 : gatau bu, lupa. 

P : lho, coba diingat-ingat, kan baru kemarin ulangannya.  

S-4 : kan yang diketahui jumlah 2 bilangan sama selisih 2 bilangan. Jadi kalo 

yang jumlah dua bilangan itu nanti 𝑥 + 𝑦 = 41 yang selisihnya nanti 

dikurang berarti 𝑥 − 𝑦 = 19.  

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : setelah model matematika diitung. 

P : bagaimana kamu menghitungnya? 

S-4 : ya gini. 

P : iya, coba jelaskan? 

S-4 : nganu, eliminasi. 

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-4 : 𝑦. 

P : baik, terus? 

S-4 : terus diperoleh 𝑥 = 30. 

P : setelah memperoleh nilai 𝑥, trus?  

S-4 : cari yang 𝑦. 

P : bagaimana caranya?  

S-4 : pake persamaan yang kedua. Diperoleh 𝑦 nya 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-4 : 𝑥 = 30, 𝑦 = 11. 

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3? 

S-4 : kesel aku.  

P : sabar ya, tinggal 2 soal lagi. Coba jelaskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal nomor 3? 

S-4 : diketahui sebuah perahu bergerak searah arus sungai jarak 60 mil dalam 4 

jam. Diketahui yang kedua sebuah, jika perahu bergerak berlawanan jarak 

60 mil dalam 6 jam. Ditanya a kecepatan perahu, b kecepatan aliran sungai.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 3? 

S-4 : misalkan 𝑥 kecepatan perahu dan 𝑦 = kecepatan aliran sungai. 

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : cari model matematika.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-4 : anu, apa namane, hehe. 

P : iya, bagaimana? 

S-4 : oh, karena perahunya bergerak searah jadi dijumlah. 

P : lah terus kamu menulis rumus ini untuk apa?  

S-4 : ini biar tau ininya. Nanti kan apa jenenge, jarak sama waktunya gitu loh. 

Terus yang model matnya berarti yang kan tadi 𝑥 kecepatan perahu. 

Kecepatan perahunya ketemunya 15 itu persamaan 1. Trus kecepatan aliran 
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sungainya dikurang karena arahnya berlawanan. Jadinya ketemunya 𝑦 nya 

10. Eh persamaan duane ketemune 10. Terus dibuat model matematika.  

P : setelah membuat model matematika, bagaimana langkahmu dalam 

menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika tersebut?  

S-4 : eliminasi. 

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-4 : 𝑥. Eh 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-4 : diperoleh 12,5. 

P : apanya yang 12,5? 

S-4 : 𝑥 kecepatan perahu. 

P : setelah memperoleh 𝑥, terus? 

S-4 : nyari yang 𝑦. 

P : bagaimana caranya? 

S-4 : pakai persamaan yang kedua, disubstitusi terus diperoleh 𝑦 = 2,5. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 3 apa? 

S-4 : jadi kesimpulannya kecepatan perahu 12,5, kecepatan aliran sungai 2,5. 

 

Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4? 

S-4 : iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

4?  

S-4 : nomor 4 diketahui Sakya membeli 3 buah buku tulis dan 4 pensil seharga 

16500. Sakya membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pensil seharga 11500. 

Ditanya berapa harga satu buku tulis dan satu pensil tersebut. 

P : bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-4 : misalkan 𝑥 sama dengan buku tulis, 𝑦 sama dengan pensil.  

P : bagaimana langkah kamu membuat model matematika dari permasalahan 

ini? 

S-4 : model matematikanya eliminasi 𝑥.  

P : iya, terus langkah apa selanjutnya? 

S-4 : disamain karna mau mengeliminasi 𝑦. 

P : eliminasi 𝑦 atau 𝑥? 

S-4 : 𝑥. Yang persamaan 1 dikali 2, yang persamaan dua dikali 3. Jadi diperoleh 

𝑦 nya 1500. 

P : terus langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-4 : mencari 𝑥. 

P : bagaimana caranya? 

S-4 : substitusi 𝑦 ke 1. Diperolehnya 𝑥 = 3500.  

P : jadi apa kesimpulan nomor 4?  

S-4 : jadi harga satu buku tulis 3500 dan harga satu pensil 1500. 
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Lampiran 103 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-5 

 

Soal Nomor 1  

P : apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-5 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1? 

S-5 : yang diketahui persamaan satu 3𝑥 − 2𝑦 = 8, persamaan kedua 12𝑥 +
3𝑦 = 21. 

P : yang ditanyakan apa? 

S-5 : 𝑥 dan 𝑦. 

P : iya, kemudian bagaimana langkah kamu dalam menyelesaikan soal nomor 

1? 

S-5 : yang pertama jawab. 

P : iya, bagaimana kamu menjawabnya? 

S-5 : versi yang pertama tuh cara campuran.  

P : kemudian versi penyelesaian yang kedua apa? 

S-5 : eliminasi. 

P : versi pertama kan cara campuran ya, bagaimana cara kamu 

mengerjakannya? 

S-5 : yang pertama pakai eliminasi dulu.  

P : apa yang kamu eliminasi? 

S-5 : 𝑥. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : mengalikan setiap persamaan. Persamaan pertama dikali 4, persamaan 

kedua dikali 1.  

P : iya, terus? 

S-5 : dikurangi. Karena biar habis. Terus diperoleh −11𝑦 = 11, 𝑦 =
11

−11
, 𝑦 =

−1. 

P : setelah memperoleh nilai 𝑦, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : pakai cara substitusi. Untuk substitusi pakai persamaan ke 1, 3𝑥 − 2𝑦 =
8,. Jadi −1 ini dimasukkan ke 𝑦. Jadi 3𝑥 − 2(−1) = 8. Jadi 𝑥 nya 2. 

P : kemudian yang versi kedua kamu pakai cara apa? 

S-5 : eliminasi 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : eliminasi 𝑥. Terus yang kedua eliminasi 𝑦. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 1 apa? 

S-5 : 𝑦 nya 2, 𝑥 nya −1. 
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Soal Nomor 2 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2?  

S-5 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 2? 

S-5 : yang diketahui 𝑥 tuh diumpamakan bilangan terbesar. 

P : ibu menanyakan apa yang diketahui dan ditanyakan dulu dari soal nomor 

2. 

S-5 : diketahui jumlah bilangan adalah 41 dan selisih kedua bilangan itu adalah 

19. Yang ditanya tentukan masing-masing bilangan tersebut. 

P : setelah kamu menulis yang diketahui dan ditanyakan. Bagaimana langkah 

kamu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

S-5 : dimisalkan bilangan terbesar itu 𝑥 dan bilangan kecil itu 𝑦.  

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : membuat model matematika. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : karena persamaan 1 jumlah dua bilangan adalah 41, jadi 𝑥 + 𝑦 = 41.  

P : terus persamaan duanya? 

S-5 : karena persamaan 2 selisih dua bilangan adalah 19, jadi 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : setelah membuat model matematika, bagaimana cara kamu menentukan 

himpunan penyelesaiannya? 

S-5 : menggunakan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi 𝑦 nya dulu. terus diperoleh 𝑥 = 30. 

P : iya, terus? 

S-5 : 𝑥 nya dimasukkan ke persamaan 1. Terus diperoleh 𝑦 = 11. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 2 apa? 

S-5 : 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-5 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyaka dari soal nomor 

3? 

S-5 : diketahui perahu yang bergerak searah arus sungai menempuh jarak 60 mil 

dalam 4 jam dan perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus 

sungai maka menempuh jarak 60 mil dalam 6 jam ditanya a kecepatan 

perahu b kecepatan aliran sungai. 

P : setelah kamu menulis yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 

langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

S-5 : membuat permisalan. 

P : setelah membuat permisalan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-5 : buat rumus. 

P : rumus apa yang kamu buat? 
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S-5 : rumus.. lupa aku ik.P : coba diingat-ingat. 

S-5 : rumus kecepatan. 

P : kamu mendapatkan rumus itu darimana? 

S-5 : dari buku. 

P : oh dari buku. Nah setelah kamu menulis rumus, langkah apalagi yang kamu 

lakukan? 

S-5 : membuat model matematika. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : persamaan satu tu, 𝑣 = 𝑥 + 𝑦, trus 𝑠 sama 𝑡 tu 60 sama 4. 

P : 60 itu jarak yang bagaimana? 

S-5 : jarak yang searah arus. 4 juga waktu yang searah arus.  

P : iya, terus? 

S-5 : jadi persamaan satu, 𝑥 + 𝑦 =
60

4
, 𝑥 + 𝑦 = 15. 

P : nah yang persamaan kedua bagaimana? 

S-5 : kalo yang ini melawan arus berarti dikurangi trus 𝑥 − 𝑦 =
60

6
. 

P : kenapa kamu tidak membuat gambarnya? 

S-5 : kalo digambar nanti malah susah. 

P : oh seperti itu, jadi gambar itu membingungkan kamu ya? 

S-5 : iya kalo aku sendiri. 

P : iya tidak apa-apa, jujur saja. Jadi setelah kamu membuat model matematika, 

apa langkah yang kamu lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaian 

dari model matematika tersebut? 

S-5 : dengan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi 𝑥. Terus diperoleh 𝑦 nya 2,5. 

P : iya, terus?  

S-5 : disubstitusikan ke persamaan 1. Terus diperoleh 𝑥 = 12,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-5 : 𝑥 = 12,5dan 𝑦 = 2,5. 

P : 𝑥 itu apa? 

S-5 : 𝑥 itu kecepatan perahunya. 

P : kalau 𝑦 ? 

S-5 : kecepatan aliran sungai. 

 

Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-5 : iya paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4? 

S-5 : yang diketahui Raja membeli 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil dengan 

harga 16500 dan Sakya 2 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 11500. 

P : apa yang ditanyakan? 

S-5 : harga satu buku tulis dan satu buah pensil. 
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P : setelah kamu menulis apa yang diketahui dan ditanyakan. Bagaimana 

langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-5 : dimisalkan. Buku tulis diumpamakan sebagai 𝑥. Pensil diumpamakan 

sebagai 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-5 : buat model matematikanya. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-5 : dimasukkan ke buku dan pensilnya itu, di model matematika Raja tu 

persamaan 1. Jadi persamaan satu 3𝑥 + 4𝑦 = 16500 dan Sakya adalah 

persamaan kedua, persamaan duanya 2𝑥 + 3𝑦 = 11500.  

P : setelah membuat model matematika, apa langkah yang kamu lakukan 

dalam menentukan himpunan penyelesaian dari model matematika 

tersebut? 

S-5 : dengan cara campuran. 

P : bagaimana caranya? 

S-5 : yang dieliminasi kan 𝑥 nya. Disamakan 𝑥 nya dulu. yang persamaan 

pertama dikali 2, terus yang kedua dikali 3. 

P : iya, terus?  

S-5 : diperoleh 𝑦 = 1500. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 4 apa? 

S-5 : 𝑦 nya 1500 trus 𝑥 nya 3500. 

P : makasih mas bintang. 

S-5 : sama-sama. 
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Lampiran 104 

 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian S-6 

 

Soal Nomor 1 

P : apakah kamu memahami soal nomor 1?  

S-6 : paham.  

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 1. 

P : yang diketahui 𝑥 dan 𝑦 adalah penyelesaian dari 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dan 12𝑥 +
3𝑦 = 21. Ditanya nilai 𝑥 dan 𝑦. 

P : langkah apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal nomor 1?  

S-6 : 3𝑥 − 2𝑦 = 8 dengan 12𝑥 + 3𝑦 = 21 saya samakan. 

P : apanya yang disamakan?  

S-6 : 𝑦. 

P : kenapa disamakan? 

S-6 : saya mau mengeliminasi 𝑦. 

P : iya, terus? 

S-6 : terus diperoleh 𝑥 nya sama dengan 2. 

P : setelah diperoleh 𝑥 = 2, apa yang kamu lakukan lagi? 

S-6 : saya pakai yang 3𝑥 − 2𝑦 = 8 yang persamaan pertama untuk mencari 𝑦. 

Nah hasilnya diperoleh −1. 

P : apakah kamu tahu kalau soal nomor 1 diperintahkan untuk menggunakan 2 

versi penyelesaian? 

S-6 : engga. 

P : tidak tahu? 

S-6 : tidak lihat hehe. 

P : jadi soal nomor 1 itu menggunakan dua versi penyelesaian. Lah ini kamu 

baru satu versi, cara gabungan. Jadi kesimpulan soal nomor 1 apa? 

S-6 : kesimpulannya ya gitu. 

P : dibacakan kesimpulannya. 

S-6 : kesimpulannya jadi 𝑥 = 2 dan 𝑦 = −1. 

 

Soal Nomor 2 

P : apakah kamu memahami soal nomor 2? 

S-6 : ya, iya. 

P : jika iya, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 

2? 

S-6 : diketahui 𝑥 bilangan besar, 𝑦 bilangan kecil, udah. 

P : bukankah kalau memisalkan sudah masuk ke penyelesaian? 

S-6 : iya. 

P : berarti kamu diketahuinya langsung menjawab ya? 
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S-6 : ya. 

P : lalu yang ditanya apa? 

S-6 : masing-masing bilangan tersebut. 

P : baik, seharusnya yang ditulis terlebih dahulu yaitu diketahui dan ditanya, 

sesuai petunjuk pengerjaan soal. 

S-6 : iya. 

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

S-6 : saya pakai cara eliminasi. 

P : sebelum pakai cara eliminasi, apakah ada langkah lain yang kamu lakukan? 

S-6 : memisalkan 𝑥 nya bilangan besar, 𝑦 nya bilangan kecil. 

P : iya, terus? 

S-6 : membuat jawaban.  

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : ya kan ini kan saya pakai cara gabungan. Lah yang pertama kan eliminasi. 

P : sebelum ke eliminasi kan membuat model matematika. Nah cara kamu 

membuat model matematikanya itu bagaimana ? Kenapa ini 𝑥 + 𝑦 = 41? 

S-6 : karena......... karena diketahui jumlahnya 41 dan selisihnya 19. 

P : baik, terus? 

S-6 : eliminasi 𝑦 diperoleh 𝑥 = 30. 

P : setelah diperoleh 𝑥 = 30, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : pakai cara gabungan yang kedua. 

P : apa itu? 

S-6 : substitusi. Substitusi ke 𝑥 − 𝑦 = 19. 

P : terus? 

S-6 : terus diperoleh 𝑦 = 11. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 2 apa? 

S-6 : jadi 𝑥 = 30 dan 𝑦 = 11. 

 

Soal Nomor 3 

P : apakah kamu memahami soal nomor 3?  

S-6 : kurang paham. 

P : tapi bisa menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan? 

S-6 : bisa. 

P : coba jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 1. 

S-6 : yang diketahui bergerak searah arus sungai 60 mil dalam 4 jam dan 

bergerak lawan arah arus sungai 60 mil dalam 6 jam. 

P : terus yang ditanyakan? 

S-6 : kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. 

P : setelah menulis diketahui dan ditanyakan, bagaimana langkahmu dalam 

menyelesaikan soal nomor 3? 

S-6 : memisalkan. 

P : apa yang dimisalkan? 

S-6 : 𝑥 kecepatan perahu dan 𝑦 kecepatan aliran sungai. 

P : setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : saya buat model matematika. 
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P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : cara membuatnya 𝑥 + 𝑦 =
60

4
. 

P : kenapa model matematikanya seperti itu? 

S-6 : karena cara mencari kecepatan ya gitu, s bagi t. 

P : jadi rumus kecepatan apa? 

S-6 : s bagi t. 

P : berarti kamu mengaitkan antara matematika dengan kecepatan, konsep 

fisika ya ? 

S-6 : iya, persamaan pertama 𝑥 + 𝑦 =
60

4
 atau searah arus. 

P : setelah membuat model matematika, langkah apalagi yang dilakukan? 

S-6 : dieliminasi. 

P : apa yang kamu elminasi? 

S-6 : eliminasi, eliminasi y. Diperoleh 𝑥 nya sama dengan 12,5. 

P : iya, terus? 

S-6 : dengan cara substitusi diperoleh 𝑦 nya sama dengan 2,5. 

P : jadi kesimpulan soal nomor 3 apa? 

S-6 : kesimpulannya jadi 𝑥 = 12,5 dan 𝑦 = 2,5. 

 

Soal Nomor 4 

P : apakah kamu memahami soal nomor 4?  

S-6 : paham. 

P : jika paham, coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

nomor 4? 

S-6 : diketahui Raja dan Sakya membeli buku dan pensil. Yang dibeli Raja yaitu 

4 buku dan 2 pensil. Sedangkan Sakya membeli 2 buah buku dan 3 buah 

pensil.  

P : bagaimana langkahmu dalam menyelesaikan soal nomor 4? 

S-6 : saya pakai cara gabungan. 

P : sebelum menggunakan cara gabungan, apakah ada langkah lain yang kamu 

lakukan? 

S-6 : ada, memisalkan. 

P : apa yang dimisalkan? 

S-6 : misalkan 𝑥 sama dengan harga satuan buku dan 𝑦 harga satuan pensil. 

P : kenapa nulisnya tidak runtut? 

S-6 : haha. 

P : kenapa diketahuinya disini ditanyanya disitu?  

S-6 : awalnya lupa nulis diketahui.  

P : oh, setelah memisalkan, langkah apalagi yang kamu lakukan? 

S-6 : membuat model mat. 

P : bagaimana kamu membuat model matematika dari permasalahan ini? 

S-6 : dengan cara gabungan. 

P : iya, terus? 

S-6 : eliminasi. 

P : apa yang dieliminasi? 
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S-6 : eliminasi 𝑦. Jadi 𝑥 nya diperoleh 3500 dan 𝑦 nya 1500. 

P : jadi kesimpulan dari soal nomor 4 apa ?  

S-6 : jadi harga 𝑥 sama dengan harga satuan buku sama dengan 3500 dan 𝑦 harga 

satuan pensil 1500. 

P : oke, makasih mas Raja. 

S-6 : sama-sama. 
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