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ABSTRAK 

Safitri, D.A. (2020). Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII 

Ditinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to Group 

Exchange. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, pembimbing Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd. 

Kata kunci: Kemampuan Representasi Matematis, Active Learning Group to 

Group Exchange, Tipe Kepribadian Keirsey 

 Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan dalam 

menyajikan ide-ide matematika dalam bentuk gambar, model matematika, serta 

teks tertulis dalam suatu konsep atau permasalahan yang diberikan. Tipe 

kepribadian berpengaruh terhadap representasi yang dibentuk. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mengetahui kemampuan representasi matematis dalam 

penerapan Active learning Group to Group Exchange mencapai kriteria 

ketuntasan minimal dan batas ketuntasan klasikal; (2) mengetahui rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa pada Active learning Group to Group 

Exchange lebih tinggi dari pembelajaran model Problem Based Learning; (3) 

mengetahui proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis 

siswa pada Active learning Group to Group Exchange lebih tinggi dari 

pembelajaran model  Problem Based Learning. 

 Penelitian ini menggunakan mix methods dengan sequential explanatory 

design. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang 

tahun pelajaran 2019/2020. Subjek penelitian ini berjumlah 8 siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 12 Semarang, yang terdiri dari 2 siswa pada setiap tipe kepribadian 

yaitu Guardian, Artisan, Idealist, dan Rational. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kemampuan representasi 

matematis siswa pada Active learning Group to Group Exchange mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu 70; (2) kemampuan representasi matematis 

siswa pada Active learning Group to Group Exchange mencapai batas ketuntasan 

klasikal yaitu lebih dari 75% siswa mencapai batas tuntas; (3) rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa pada Active learning Group to Group 

Exchange lebih tinggi dari pembelajaran model Problem Based Learning; (4) 

proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active learning Group to Group Exchange lebih tinggi dari pembelajaran model 

Problem Based Learning; (5) Kemampuan representasi matematis subjek tipe 

Guardian kurang mampu pada aspek representasi visual, cukup mampu pada 

aspek representasi simbolik, dan mampu pada aspek representasi verbal; (6) 

Kemampuan representasi matematis subjek tipe Artisan cukup mampu pada aspek 

representasi visual, kurang mampu pada aspek representasi simbolik, dan mampu 

pada aspek representasi verbal; (7) Kemampuan representasi matematis subjek 

tipe Idealist kurang mampu pada aspek representasi visual, kurang mampu pada 

aspek representasi simbolik, dan mampu pada aspek representasi verbal; (8) 

Kemampuan representasi matematis subjek tipe Rational kurang mampu pada 

aspek representasi visual, kurang mampu pada aspek representasi simbolik, dan 

mampu pada aspek representasi verbal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang 

yang lebih baik dari masa lalu maka diperlukan pendidikan. Karena melalui 

pendidikan manusia memiliki pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan 

kemauan bekerjasama secara efektif serta memanfaatkan informasi yang datang 

dari segala penjuru. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

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

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

demokratis serta bertanggung jawab.   

 Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka diperlukan pendidikan 

yang benar-benar dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh meliputi aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai budaya yang diberikan kepada 

siswa. Dalam pendidikan terdapat salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu mata pelajaran matematika. Berdasarkan 

Pemendikbud no 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi mata pelajaran matematika 

perlu diberikan kepada siswa mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

Atas, karena melalui matematika siswa dapat dilatih untuk berfikir kritis, logis, 

kreatif, sistematis, dan kemauan kerjasama yang efektif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Suherman et al. (2003) sebagaimana dikutip dalam Nurdiyah et al. 

(2018, h. 10) bahwa matematika merupakan suatu ilmu sains yang sistematis dan 

terstruktur, dimana konsep matematika merupakan susunan secara hierarki, 

terstruktur, logis, dan sistematis.  
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 Suherman et al. (2003) sebagaimana dikutip dalam Nurdiyah et al. (2018, 

h. 10) menyatakan bahwa setiap objek dalam matematika saling berkaitan satu 

sama lain. Selain itu bahwa ilmu matematika juga tidak dapat dipisahkan dengan 

ilmu selain matematika dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

kata lain, pengetahuan siswa mengenai matematika sangat esensial karena dapat 

diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Ulya (2019, h. 117) 

menyatakan bahwa pendidikan matematika merupakan salah satu upaya agar 

siswa lebih siap untuk terjun dalam dunia kerja, karena pendidikan merupakan 

salah satu tolak ukur untuk mencari pekerjaan.  

 Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, h. 2000) 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan siswa tercakup 

dalam standar proses yang meliputi: kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan berargumentasi (reasoning and proof), kemampuan 

berkomunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation).  Dengan kata lain salah satu 

kemampuan matematis yang perlu dikuasi siswa yakni kemampuan representasi 

matematis. Karena untuk dapat menerapkan matematika di dalam kehidupan 

sehari-hari siswa harus dapat merepresentasikan masalah kontekstual. Suatu 

masalah yang rumit akan menjadi lebih sederhana jika menggunakan representasi 

yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Terkadang suatu representasi juga 

dapat membantu dalam menemukan bukti untuk penyelesaian yang lebih mudah. 

  Jitendra et al (2016) sebagaimana dikutip oleh Puspawuni (2018, h. 912) 

mengungkapkan bahwa pemikiran representional adalah keterampilan penting 

untuk semua siswa. Dan menurut Widakdo (2017, h. 1) kemampuan representasi 

merupakan salah satu kemampuan yang penting dan harus dimiliki oleh siswa. 

Hal ini dikarenakan mendukung siswa dalam belajar, berkomunikasi, 

menghubungkan konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam proyek 

tertentu. Tetapi banyak siswa yang kesulitan dalam menggunakan kemampuan 

representasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual karena sejumlah alasan. 

Alasan yang pertama yaitu representasi yang mereka bangun belum memadai. 

Sedangkan alasan kedua adalah kehadiran beragam representasi mungkin menjadi 
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kontraproduktif bagi banyak siswa, karena mereka sering mengalami kesulitan 

dalam memilih dan mengganti representasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah. Hernawati (2016, h. 37) mengungkapkan bahwa kemampuan 

representasi matematis diperlukan untuk menyajikan berbagi macam gagasan-

gagasan atau ide-ide matematis yang diterima siswa. Dengan pengalaman 

mengajar selama empat tahun, Hernawati menyatakan bahwa kemampuan 

representasi matematis siswa masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena 

alokasi waktu yang pendek, pembelajaran langsung pada intinya, mengejar materi 

yang harus diselesaikan dalam satu semester dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 12 

Semarang pada Bulan Juli-September 2019, peneliti telah mengamati proses 

pembelajaran di sekolah tersebut khususnya kelas VIII B dan VIII C. Dalam 

pengamatan, proses pembelajaran sudah baik, cukup aktif untuk membangun 

konsep awal siswa tentang matematika. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran 

dengan seringnya siswa bertanya atau menyatakan pendapat.  

 Berbeda dengan hasil observasi di atas, pengalaman di lapangan 

menunjukkan bahwa kemampuan representasi siswa secara umum masih kurang. 

Hal tersebut diketahui dari hasil tes studi pendahuluan yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti di kelas VIII C. Dalam tes tersebut, peneliti memberikan tes 

kemampuan representasi matematis yang terdiri dari empat soal materi Koordinat 

Kartesius yang diikut oleh 32 siswa. Dalam tes studi pendahuluan hanya 12 siswa 

yang melampaui kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal dari tes 

studi pendahuluan ini adalah 70. Kriteria ketuntasan minimal tersebut didasarkan 

atas intake, kompleksitas kompetensi dasar, dan daya dukung. 

 Salah satu soal dalam tes pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 1.1 

sebagai berikut. 

Gambar 1.1 Soal Tes Studi Pendahuluan Nomor 3 
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 Soal pada Gambar 1.1 merupakan salah satu soal dalam tes studi 

pendahuluan no 3. Soal tersebut merupakan soal yang mengukur salah satu 

indikator kemampuan representasi siswa dalam membuat gambar bangun-bangun  

geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian, dan pada 

soal tersebut menggunakan gambar bangun persegi panjang untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, ditampilkan jawaban soal pada 

Gambar 1.1 yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut. 

Gambar 1.2 Jawaban Siswa Tes Studi Pendahuluan Nomor 3 

 Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa siswa belum mampu 

menentukan informasi dari masalah yang terdapat dalam soal, selain itu siswa 

belum mampu untuk menentukan tujuan dari soal yang diberikan yaitu 

menentukan titik-titik koordinat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi matematis dalam membuat gambar bangun-bangun geometri untuk 

menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian masih belum dimanfaatkan 

oleh siswa. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan representasi 

matematis siswa di SMP Negeri 12 Semarang sebelum dilakukan penelitian masih 

rendah. 

 Mengingat pentingnya kemampuan representasi matematis yang 

merupakan salah satu kemampuan dasar matematika, maka beberapa penelitian 

mengenai representasi matematis pun telah dilakukan dalam pendidikan 

menengah untuk mengatahui kemampuan siswa dalam merepresentasikan soal 

matematika. Risdianti (2019, h. 2) menyatakan bahwa pada kenyataannya 

kemampuan representasi matematis siswa masih rendah untuk membuat situasi 

masalah berdasarkan data atau representasi yang disediakan. Mereka cenderung 

mengalami kesulitan dalam membuat pertanyaan sesuai dengan deskripsi data. 
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Mereka juga hanya berfokus pada gambar tanpa memperhatikan informasi yang 

tersedia. Hutagol (2013, h. 86) menyatakan bahwa permasalahan pembelajaran 

matematika yaitu kurang berkembangknya kemampuan representasi matematis 

siswa, karena siswa tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan representasinya 

sendiri tetapi harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Hal ini 

sejalan dengan Pujiastuti (2018, h. 619) yang menyatakan bahwa salah satu hal 

yang menyebabkan kurangnya kemampuan representasi siswa adalah tidak semua 

guru matematika memfokuskan kegiatan belajar mereka pada kemampuan dan 

proses pemecahan masalah. Karena menurut Maccini & Gagnon yang dikutip oleh 

Yudhanegara (2015, h. 95) menyatakan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan 

dengan cara menghadirkan representasi yang berbeda, sehingga antara masalah 

dan representasinya dalam hal ini sangat berkaitan. Oleh sebab itu sebelum 

melaksanakan pembelajaran hendaknya guru merencanakan model pembelajaran 

yang sesuai untuk diterapkan pada materi yang akan diajarkan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran.  

  Menurut Permendikbud no 22 tahun 2016 Proses Pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik  serta psikologis siswa. Sehingga dibutuhkan suatu 

model pembelajaran yang melibatkan siswa bekerjasama dalam kelompok untuk 

berbagi ide selama proses pemecahan masalah matematis, sehingga siswa akan 

memahami, menghayati, dan mengambil pelajaran dari pengalamannya. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model Active Learning 

Group to Group Exchange (GGE). 

 Menurut Silberman (2016, h. 6) ketika belajar secara pasif siswa 

mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa daya tarik 

pada hasil (kecuali, barangkali sekadar sertifikat yang dia akan terima) tetapi 

ketika belajar secara aktif, siswa mencari sesuatu seperti ingin menjawab 

pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau 

menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan. Sejalan dengan Kurniawan & 
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Rahmizadewi (2019, h. 2) menyatakan bahwa pembelajaran aktif dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, 

dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

mereka dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik 

pribadi yang mereka miliki. Pada model Active Learning GGE siswa akan dibagi 

menjadi beberapa kelompok yang nantinya masing-masing kelompok akan 

diberikan tugas yang berbeda untuk didiskusikan, kemudian perwakilan kelompok 

menjadi juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada siswa yang 

lain. Dalam pembelajaran matematika biasanya guru menggunakan media 

pembelajaran untuk membantu siswa. Menurut Pujiastuti dan Mashuri (2017, h. 2) 

media pembelajaran dapat berupa buku teks, papan tulis, guru itu sendiri, gambar, 

grafik, model geometri, dan sebagainya. 

 Mata pelajaran matematika diberikan kepada siswa dengan tujuan tidak 

hanya mencapai kemampuan kognitif, tetapi diharapakan juga dapat menanamkan 

dan memperkuat aspek afektif. Dan di dalam pembelajaran matematika, guru akan 

menemui perbedaan sikap siswa selama proses pembelajaran. Ada siswa yang 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru, sementara ada siswa yang pasif, 

tidak suka bertanya kepada guru, dan juga tidak terlalu suka diperhatikan orang 

lain. Siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda, antar siswa memiliki cara 

belajar yang berbeda. Proses berfikir siswa dipengaruhi oleh tipe kepribadian. 

Sehingga perbedaan cara belajar tersebut dapat dipengaruhi oleh kepribadian 

siswa yang berbeda-beda.  

 Sunarto (2009, h. 483) menyatakan bahwa mengetahui karakteristik proses 

berfikir masing-masing siswa yang digolongkan berdasarkan tipe kepribadiannya 

dapat membantu guru. Hal ini sejalan dengan Susanti & Maharani (2016, h. 63), 

dengan menyadari perbedaan kondisi pada masing-masing siswa, maka guru dapat 

memberikan metode mengajar terbaik untuk masing-masing siswa. Menurut 

Ramalisa & Syafmen (2014, h. 31) juga menyatakan bahwa untuk dapat 

merancang strategi pembelajaran yang tepat, guru perlu mengetahui karakteristik 

siswa. Salah satu cara mengenal dan memahami karakteristik siswa adalah dengan 

mengetahui kepribadian siswa. Sebenarnya tidak ada yang salah atau benar dari 
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cara belajar maupun metode mengajar, karena hal itu merupakan cerminan dari 

masing-masing kepribadian, akan tetapi jika seorang siswa masuk dalam 

lingkungan dengan cara belajar yang tidak sesuai dengan kepribadiannya, maka 

akan sangat berpengaruh pada hasil belajarnya.  

 Menurut Maddi (Gordon, 2004, h. 4), kepribadian didefinisikan sebagai 

gaya berpikir, perilaku, dan respons emosional yang relatif stabil dan khas yang 

mencirikan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di 

sekitarnya. Keirsey (1998) menggolongkan tipe kepribadian pada manusia 

menjadi empat tipe yaitu Guardian, Artisan, Idealist, dan Rational. Penggolongan 

ini didasarkan pada bagaimana seseorang memperoleh energinya (ekstrovert atau 

introvert), bagaimana seseorang mengambil informasi (sensing dan intuitive), 

bagaimana seseorang membuat keputusan (thinking atau feeling), bagaimana gaya 

hidupnya (judging atau perceiving), bagaimana seseorang berkomunikasi 

(concrete atau abstract), dan bagaimana pemecahan masalah seseorang 

(cooperative atau utilitarian).  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diadakannya 

penelitian yang lebih lanjut tentang “Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

Kelas VIII Ditinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to 

Group Exchange”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada Active 

Learning Group to Group Exchange mencapai lebih dari kriteria ketuntasan 

minimal? 

2. Apakah kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada Active 

Learning Group to Group Exchange mencapai lebih dari batas ketumtasan 

klasikal? 

3. Apakah rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada 

Active Learning Group to Group Exchange lebih tinggi daripada rata-rata 
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kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada pembelajaran model 

Problem Based Learning? 

4. Apakah proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis siswa 

kelas VIII pada Active Learning Group to Group Exchange lebih tinggi 

daripada proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasu matematis 

siswa kelas VIII pada pembelajaran model Problem Based Learning? 

5. Bagaimana deskripsi kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to Group 

Exchange? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bahwa kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

dalam penerapan Active Learning Group to Group Exchange dapat mencapai 

lebih dari kriteria ketuntasan minimal. 

2. Untuk mengetahui bahwa kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

dalam penerapan Active Learning Group to Group Exchange dapat mencapai 

lebih dari batas ketuntasan klasikal. 

3. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan representasi matematis 

siswa kelas VIII dalam Active Learning Group to Group Exchange dengan 

rata-rata kemampuan representasi matematis dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning. 

4. Untuk mengetahui perbedaan proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa kelas VIII dalam Active Learning Group to 

Group Exchange dengan proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi 

matematis dalam pembelajaran model Problem Based Learning. 

5. Untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to Group 

Exchange. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bahwa penerapan active learning group to group exchange 

dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal dan batas ketuntasan klasikal, serta 

merupakan model yang lebih baik diterapkan daripada model Problem Based 

Learning dalam melatih kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikirian apakah 

tipe kepribadian Keirsey berpengaruh terhadap kemapuan representasi matematis 

siswa kelas VIII. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi referensi untuk mengetahui bagaimana kemampuan representasi 

matematis melalui active learning group to group exchange jika ditinjau dari tipe 

kepribadian Keirsey. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti untuk menambah 

wawasan tentang kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada active 

learning group to group exchange serta dapat mengembangkan ilmu yang didapat 

untuk dikontribusikan dalam bidang pendidikan. 

1.4.2.2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa 

dalam pembelajaran matematika yaitu melatih siswa untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan representasi 

siswa. 

1.4.2.3. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan 

menginspirasi guru terkait pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

representasi siswa. 

1.4.2.4. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik bagi 

sekolah untuk dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga dapat 

meningkatan kualitas pendidikan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dari pembaca 

mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya penegasan dari beberapa istilah tersebut. Adapun penegasan dari beberapa 

istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1. Kemampuan Representasi Matematis 

Menurut Hwang (2007) yang dikutip oleh Kurniawan Deni & Kartono 

(2018, h. 587) representasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau susunan 

yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dalam suatu 

cara. Menurut Risdianti (2019, h. 13) menyatakan bahwa kemampuan representasi 

matematis adalah kemampuan dalam menyajikan ide-ide matematika dalam 

bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis dalam suatu konsep atau 

permasalahan yang diberikan. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan menyajikan 

ide-ide matematika dalam bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis 

yang dapat menggambarkan, mewakili atau melambangkan suatu konsep atau 

permasalahan yang diberikan. Menurut Andhani (2016, h. 180) menyatakan 

bahwa representasi dapat dinyatakan secara internal atau eksternal. Representasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah representasi eksternal karena dapat 

dilihat dan diukur menggunakan indikator-indikator. Representasi matematis 

terdiri atas representasi visual, gambar, teks tertulis, persamaan atau ekspresi 

matematis. 

1.5.2 Tipe Kepribadian Keirsey 

 Tingkah laku dari seseorang merupakan cerminan hal yang nampak dari 

apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tersebut. Aziz (2014, h. 1081) 

menyatakan bahwa kaitan antara tingkah laku dalam proses pembelajaran adalah 

terdapat karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Di dalam 

memilih model pembelajaran guru harus mempertimbangkan perbedaan tingkah 

laku siswa. Perbedaan tingkah laku siswa dapat diselidiki berdasarkan 

pengelompokkan tipe kepribadian Keirsey. Prasetyo (2017, h. 192) menyatakan 
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bahwa Keirsey (1998) menggolongkan tipe kepribadian dalam empat tipe, yaitu 

guardian, artisan, rasional, dan idealist. 

1.5.3 Active Learning Group to Group Exchange 

 Menurut Andini (2018) pada model Active Learning Group to Group 

Exchange (GGE) siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya 

masing-masing kelompok akan diberikan tugas yang berbeda untuk didiskusikan. 

Menurut Wahyuni (2015, h. 25) active learning GGE menuntut siswa untuk 

berfikir tentang apa yang akan dipelajari, berkesempatan untuk berdiskusi dengan 

teman, bertanya dan membagi pengetahuan yang diperoleh pada yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Active Learning Group to 

Group Exchange merupakan suatu model belajar aktif yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran matematika dengan membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil yang nantinya masing-masing kelompok diberikan 

tugas yang berbeda-beda untuk didiskusikan, kemudian setiap kelompok 

berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lainnya.  

1.5.4 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal pencapaian 

kompetensi pada setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa. Berdasar Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 KKM adalah kriteria 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada 

standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik siswa 

(intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas), dan kondisi satuan 

pendidikan (daya dukung). KKM yang ditentukan oleh SMP Negeri 12 Semarang 

adalah 70. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai jika minimal  

jumlah siswa dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut telah 

memperoleh nilai 70. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal. Bagian isi 

dan bagian akhir yang masing-masing dirinci sebagai berikut. 

 

 



12 
 

 

1.6.1 Bagian Awal  

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi  

Pada bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, 

dan hipotesis. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi tentang jenis penelitian, desain penelitian, ruang lingkup penelitian, 

data dan sumber data penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian, analisis instrumen, analisis data, dan teknik 

pemeriksaan keabsahan data. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian mixed methods yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 12 Semarang dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup 

Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir  

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

  NCTM (2000) menyatakan bahwa pembelajaran matematika  merupakan 

pembelajaran yang dibangun dengan memperhatikan peran penting dari aspek 

pemahaman siswa secara konseptual, pemberian materi dan prosedur aktivitas 

siswa secara tepat. Untuk belajar matematika siswa harus memahami, aktif dalam 

membangun pengetahuan yang baru dari pengalaman dan pengetahuan 

sebelumnya. Dalam pembelajaran matematika tidak hanya berkisar pada 

penyampaian dan penerimaan materi, tetapi harus memiliki pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan dalam mencapai keberhasilan dalam belajar matematika. 

  Menurut Kusumawardani (2018, h. 588) menyatakan bahwa matematika 

terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, 

dan penalaran. Junaedi (2012, h. 115) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu dirancang agar dapat mendorong siswa untuk memiliki 

kemahiran matematis. Kemahiran matematis yang dimaksud adalah kemampuan 

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

Kemampuan tersebut menjadi fokus dalam pembelajaran matematika. Kemahiran 

matematis tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dibelajarkan dan menjadi 

pengalaman belajar bagi siswa. 

  Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 22 tahun 2016, pembelajaran matematika membekali siswa dengan 

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

kemampuan  

bekerjasama. Sehingga adanya peningkatan dan keseimbangan antara 

keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills). Pujiastuti & 

Mashuri (2017, h. 1) menyatakan kurikulum saat ini yang berlaku di Indonesia 

adalah Kurikulum 2013 edisi revisi yang menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah). Pendektan saintifik ini meliputi 
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berbagai kegiatan untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan berkomunikasi (Suyitno et al., 2016, h. 324). 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah proses interaksi antara siswa dan guru untuk memahami, aktif membangun 

pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya sehingga siswa 

memiliki kemahiran matematis. Kemahiran matematis tidak datang dengan 

sendirinya tetapi harus dibelajarkan dan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. 

Di dalam pembelajaran matematika tidak hanya memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan matematika, tetapi juga membentuk sikap siswa sebagai bekal untuk 

siswa dalam menghadapi perkembangan dunia serta dapat menyelesaikan masalah 

kehidupan sehari-hari.    

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Vygotsky 

 Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan 

efektif apabila siswa belajar secara kooperatif dengan siswa yang lain dalam 

suasana dan lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan sesorang yang lebih 

mampu, guru atau orang dewasa. Sejalan dengan Nurqolbiah (2016, h. 2) yang 

menyatakan bahwa teori belajar Vygotsky menekankan pada hakekat 

sosiokultural dalam pembelajaran, menghendaki sistem kelas berkelompok 

sehingga siswa saling berinteraksi dan berkomunikasi serta saling memunculkan 

strategi pemecahan masalah yang efektif dengan pemberian bantuan kepada 

siswa. Oleh karena itu perkembangan siswa tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

sosial dan kultural (Rifa’i, 2016). Dia percaya bahwa perkembangan memori, 

perhatian, dan nalar, melibatkan penggunaan alat yang ada dalam masyarakat, 

seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. 

 Vygotsky menyatakan bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu 

dengan orang lain merupakan faktor penting yang mendorong atau memicu 

perkembangan kognitif seseorang. Interaksi sosial memicu terbentuknya ide baru 

dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Sejalan dengan Oakley (2004, 
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h. 38) menyatakan bahwa interaksi sosial berfokus pada 3 faktor, yakni budaya 

(cluture), bahasa (language), dan zone of proximal development (ZPD). 

 Zone of proximal development (ZPD) adalah serangkaian tugas yang 

terlalu sulit dikuasai siswa secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan 

orang dewasa atau siswa yang lebih mampu. Hal ini erat kaitannya dengan 

scaffolding, yaitu teknik untuk mengubah tingkat dukungan. Selama sesi 

pengajaran, orang yang lebih ahli (guru atau siswa yang lebih ahli) menyesuaikan 

jumlah bimbingannya dengan level kinerja siswa yang telah dicapai. Saat 

kemampuan siswa meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan.  

 Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori Vygotsky 

adalah mengenai interaksi sosial dan scaffolding. Interaksi sosial  memicu 

perkembangan kognitif seseorang, terbentuknya ide baru, dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa sebagaimana dengan Active Learning Group to 

Group Exchange yang menerapkan kegiatan diskusi kelompok dalam 

pembelajaran. Scaffolding atau memberikan bimbingan kepada siswa sehingga 

siswa mampu menyelesaikan tugasnya sebagaimana dengan Active Learning 

Group to Group Exchange yang akan mempresentasikan hasil diskusi kepada 

siswa yang lain sehingga siswa yang lain dapat menyelesaikan tugas tersebut.  

2.1.2.2 Teori Piaget 

 Piaget adalah salah satu tokoh teori belajar kognitif yang mengemukakan 

empat konsep pokok dalam menjelaskan perkembangan kognitif. Keempat konsep 

yang dimaksud adalah skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Skema 

merupakan gambaran tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami 

objek. Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi ke dalam skema yang 

telah dimiliki. Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki 

dengan informasi baru. Ekuilibrium merupakan tahapan bagaimana anak mampu 

berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan berpikir berikutnya. 

 Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2016, h. 161), tiga 

prinsip utama pembelajaran adalah sebagai berikut. 
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a) Belajar aktif 

 Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari 

dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak maka perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri. 

b) Belajar melalui interaksi sosial 

 Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya 

interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa dengan belajar bersama, 

baik di antara sesama anak-anak maupun dengan orang dewasa akan membantu 

perkembangan kognitif anak. 

c) Belajar lewat pengalaman sendiri 

 Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Bahasa memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, tetapi 

jika menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri maka akan membuat 

perkembangan anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

 Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori belajar 

Piaget adalah mendukung pembelajaran Active Learning Group to Group 

Exchange. Dalam pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange 

siswa melakukan belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat 

pengalaman sendiri. Saat pembelajaran siswa akan dibagi menjadi kelompok-

kelompok kecil untuk melakukan belajar aktif dan berinteraksi sosial dengan 

teman satu kelompok saat berdiskusi maupun teman kelompok lain saat 

memaparkan hasil diskusi. 

2.1.2.3 Teori Burner 

 Menurut Burner sebagaimana dikutip oleh Asikin (2014, h. 15), belajar 

merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan 

hal-hal baru di lewat informasi yang diberikan kepada dirinya. Burner memiliki 

keyakinan bahwa ada tiga tahap perkembangan kognitif sebagai berikut. 

a) Tahap Enaktif 

 Pada tahap ini, anak akan mencoba memahami lingkungannya. Anak 

secara langsung terlihat dalam memanipulasi obyek. 
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b) Tahap Ikonik 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungaan dengan 

mental, yang merupakan gambar dari obyek-obyek yang dimanipulasi 

c) Tahap Simbolik 

 Pada tahap ini anak sudah mampu menggunakan notasi (pengetahuan 

direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak) tanpa ketergantungan 

terhadap obyek real. 

 Menurut Nurqolbiah (2016, h. 2) menyatakan bahwa belajar matematika 

akan lebih berhasil jika proses pembelajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 

struktur-struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Bruner 

menyarankan agar siswa belajar berpartisipasi secara aktif dalam konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip agar mereka memperoleh pengalaman dan melakukan 

eksperimen-eksperimen untuk menemukan prinsip itu sendiri. Prinsip yang 

berhasil ditemukan akan lebih bertahan lama di dalam pikiran siswa. 

 Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan teori belajar Burner 

adalah penggunaan LKPD sebagai media pembelajaran dan kemampuan 

representasi siswa. Pada tahap enaktif dan tahap ikonik siswa akan menyelesaikan 

masalah yang terdapat pada LKPD sehingga siswa dapat menyampaikan ide dan 

gagasan tersebut kepada siswa lain. Dan pada tahap kognitif yang terakhir yaitu 

tahap simbolik, siswa sudah mampu menggunakan notasi yang mana harus 

menggunakan kemampuan representasi matematis. 

2.1.3 Kemampuan Representasi Matematis 

2.1.3.1 Pengertian Kemampuan Representasi Matematis 

 Menurut Hwang (2007) yang dikutip oleh Kurniawan Deni & Kartono 

(2018, h. 587) representasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau susunan 

yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dalam suatu 

cara. Menurut Risdianti (2019, h. 13) menyatakan bahwa kemampuan representasi 

matematis adalah kemampuan dalam menyajikan ide-ide matematika dalam 

bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis dalam suatu konsep atau 

permasalahan yang diberikan. Dan menurut NCTM (2000) menyatakan proses 

representasi melibatkan penerjemahan masalah atau ide ke dalam bentuk baru, 
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proses representasi termasuk pengubahan diagram atau model fisik ke dalam 

simbol-simbol atau kata-kata; dan proses representasi juga dapat digunakan dalam 

menterjemahkan atau menganalisis masalah verbal untuk membuat maknanya 

menjadi lebih jelas, Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan menyajikan ide-ide 

matematika dalam bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis yang 

dapat menggambarkan, mewakili atau melambangkan suatu konsep atau 

permasalahan yang diberikan.  

 Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM: 2000) 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan siswa tercakup 

dalam standar proses yang meliputi: kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan berargumentasi (reasoning and proof), kemampuan 

berkomunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation). Sedangkan tujuan pembelajaran 

matematika yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia tahun 2006 tentang standar isi, supaya siswa 

memiliki kemampuan sebagai beikut. 

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan konsep dan 

mengaplikasi konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yan 

diperoleh. 

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yang 

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

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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 Berdasarkan pada pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diperlukan siswa yang dicetuskan oleh nadengan diperjelas dalam Permendiknas 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, maka kemampuan matematis siswa 

sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Salah satu kemampuan 

matematis yang perlu dikuasai siswa yakni kemampuan representasi matematis. 

Dimana representasi matematis dapat diartikan sebagai ungkapan ide-ide 

matematis yang nantinya digunakan dan ditampilkan oleh siswa dalam 

menemukan penyelesaian dari permasalahan. 

 Sajadi (2013, h. 2) menyatakan bahwa representasi matematis sangat 

penting karena dapat menunjukkan pemahaman siswa dan memberikan solusi dari 

permasalahan. Sejalan dengan Maccini & Gagnon yang dikutip oleh Yudhanegara 

(2014, h. 95) menyatakan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara 

menghadirkan representasi yang berbeda, sehingga antara masalah dan 

representasinya dalam hal ini sangat berkaitan. Sehingga representasi 

didefinisikan sebagai bentuk apa saja dari ide matematika, gambar, obyek konkret 

yang dapat mewakili sesuatu untuk dapat memberikan solusi dari permasalahan. 

Menurut Keller & Hirsch (Venket & Essien, 2011, h. 150) sebagaimana dikutip 

oleh Farhan (2014, h. 229) penggunaan representasi dalam pembelajaran 

matematika memungkinkan siswa untuk mengkonkritkan beberapa konsep yang 

dapat digunakan untuk mengurangi kesulitan belajar sehingga matematika 

menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk 

menghubungkan kognitif pada representasi. Representasi juga dapat membantu 

siswa dalam mengatur pemikiran mereka. Mereka menggunakan representasi 

untuk memecahkan masalah atau menggambarkan, menjelaskan, atau 

memperpanjang ide matematika. 

 Menurut Yulia (2017, h. 2) menyatakan bahwa representasi dapat 

dinyatakan secara internal atau eksternal. Representasi internal adalah proses 

berfikir tentang ide-ide matematik yang memungkinkan fikiran seseorang bekerja 

atas dasar ide tersebut. Sedangkan representasi eksternal adalah hasil perwujudan 

untuk menggambarkan apa-apa yang dikerjakan siswa, guru, ahli matematik 

secara internal atau representasi internal. Dan menurut Andhani (2016, h. 180) 
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Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung karena 

merupakan aktivitas mental seseorang dalam pikirannya. Representasi internal 

seseorang dapat disimpulkan atau diduga berdasarkan representasi eksternalnya. 

Representasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah representasi eksternal 

karena dapat dilihat dan diukur menggunakan indikator-indikator. Representasi 

eksternal dapat mempermudah siswa dalam mengubah ide atau gagasan abstrak 

dalam masalah matematika menjadi konsep nyata, misalnya dengan gambar, 

simbol, kata-kata, grafik, tabel, dan lain-lain. Selain itu, representasi eksternal 

juga diperlukan ketika menerapkan suatu konsep dalam proses pemecahan 

masalah matematika. Kesuksesan dalam proses pemecahan masalah bergantung 

pada keterampilan merepresentasikan masalah seperti mengonstruksi dan 

menggunakan representasikan eksternal dalam kata-kata, grafik, tabel, dan 

persamaan-persamaan serta pemecahan dan manipulasi simbol.  

2.1.3.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan 

kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau ekspresi 

matematis lainnya ke dalam bentuk lain. Representasi matematis terdiri atas 

representasi visual, gambar, teks tertulis, persamaan atau ekspresi matematis. 

Adapun indikator kemampuan representasi matematis menurut Muzakir yang 

dikutip oleh Lestari & Yudhanegara (2015, h. 84) disajikan sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Indikator 

1 

 

Representasi Visual, 

berupa: diagram, grafik, 

atau tabel 

 

a. Menyajikan kembali data atau 

informasi suatu representasi grafik, 

diagram, atau tabel. 

b. Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah. 

Gambar a. Membuat gambar pola-pola 

geometri. 

b. Membuat gambar bangun-bangun 

geometri untuk menjelaskan masalah 

dan memfasilitasi penyelesaian. 

2 Representasi Simbolik 

(Persamaan atau 

ekspresi matematis) 

a. Membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi yang 

diberikan. 
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b. Membuat konjektur dari suatu pola 

bilangan. 

c. Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. 

3 Representasi Verbal 

(Kata-kata atau teks 

tertulis) 

a. Membuat situasi masalah 

berdasarkan data atau representasi 

yang diberikan. 

b. Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. 

c. Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika 

dengan kata-kata. 

d. Menyusun cerita yang sesuai dengan 

suatu representasi yang disajikan. 

e. Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks 

tertulis. 

 

  Dalam penelitian ini menggunakan 5 indikator kemampuan representasi 

matematis yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Aspek representasi visul, meliputi sebagai berikut. 

a) Indikator menyajikan kembali data atau informasi suatu representasi 

grafik, diagram, atau tabel. 

 Dalam penelitian ini, indikator menyajikan kembali data atau informasi 

suatu representasi grafik, diagram, atau tabel yakni menyajikan kembali data ke 

representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah serta tabel. 

Contoh soal yang memuat indikator ini adalah sebagai berikut. 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Sajikan relasi tersebut 

dalam  

a. Diagram Kartesius 

b. Diagram panah 

c. Tabel  

Penyelesaian:  

a. Diagram Kartesius 
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b. Diagram panah  

Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dengan tabel 

 Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel, sebagai berikut. 

 

b) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah 

 Dalam penelitian ini, siswa akan berusaha menggunakan representasi 

visual yaitu grafik untuk menyelesaikan permasalahan terkait rumus fungsi dari 

suatu grafik. Contoh soal yang memuat indikator ini adalah sebagai berikut. 

Fungsi  dengan domain  dari himpunan 

bilangan bulat ke bilangan bulat didefinisikan dengan grafik sebagai berikut. 

Tentukan rumus fungsi . 

 
1 2 3 4 5 

 
2 4 6 8 10 
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Penyelesaian:  

Diketahui: 

 

Ditanya: 

Rumus fungsi  

Dijawab:  

Diketahui bahwa , dan  

, maka  

........... (1) 

 

 ....(2) 

Dari persamaan (1) substitusi ke persamaan (2), diperoleh 

 

 

 

Dengan demikian, nilai  dan  

Jadi, rumus fungsinya adalah  

2. Aspek representasi simbolik, meliputi sebagai berikut. 

a) Membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang 

diberikan 
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 Dalam penelitian ini, siswa akan berusaha membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal yaitu kata-kata yang diberikan. Contoh soal 

yang memuat indikator ini adalah sebagai berikut. 

Seorang manajer Swalayan “ADA” menetapkan tarif parkir kendaraan beroda dua 

dan beroda empat. Ketentuannya sebagai berikut untuk kendaraan beroda dua 

adalah Rp 1.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 500 untuk setiap 1 jam 

berikutnya, sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah Rp 2.000,00 pada jam 

pertama dan bertambah  Rp 1.000,00 setiap 1 jam berikutnya. Tentukan: 

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

Penyelesaian:  

Diketahui: 

Kendaraan beroda dua adalah Rp 1.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 

500 untuk setiap jam berikutnya 

Kendaraan roda empat adalah Rp 2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 

1.000,00 untuk setiap jam berikutnya 

Ditanya:  

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

Dijawab: 

a. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda dua 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 
 

2 jam 
 

3 jam 
 

... ... 

 jam  
Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk memarkir kendaraan 

roda dua selama  jam. Maka dapat ditulis dengan  
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b. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda empat 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 
 

2 jam 
 

3 jam 
 

... ... 

 jam  
 

Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk memarkir kendaraan 

roda empat selama  jam. Maka dapat ditulis dengan  

 

 

 

b) Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

 Dalam penelitian ini, siswa akan berusaha menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu tentang volume air dalam baik 

mandi dengan menggunakan ekspresi matematika yaitu simbol-simbol matematis. 

Contoh soal yang memuat indikator ini adalah sebagai berikut. 

Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan 

dari penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 5 

menit adalah 27 liter dan setelah 10 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak 

mandi setelah dialiri air selama  menit dinyatakan sebagai  

liter, dengan adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan  

adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Tentukan  

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. 

b. Volume air setelah 11 menit. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

5  = 27  

10  = 47  
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Ditanya: 

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan 

b. 11   

Dijawab: 

a. Diketahui bahwa  dan  

, maka  

........... (1) 

 

 ...........(2) 

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh 

 

 

 

 

 

 disubstitusikan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan (1), 

diperoleh: 

 

 

 

 

Demikian rumus fungsinya adalah  

Jadi, volume air dalam bak mandi sebelum dialirkan adalah 7 liter. 

b. 11)=  

 

 

Jadi, volume air dalam bak mandi yang dialirkan selama 11 menit adalah 51 liter. 

3. Aspek representasi verbal, meliputi sebagai berikut. 

- 
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a) Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

 Dalam penelitian ini, siswa akan berusaha menyelesaikan permasalahan  

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Contoh soal yang memuat 

indikator ini adalah sebagai berikut. 

Diketahui himpunan  adalah bilangan asli antara 1 dan 10 dan himpunan B 

adalah himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 70. Relasi yang 

menghubungkan himpunan  ke  adalah akar dari. Apakah relasi diatas 

merupakan fungsi? Jelaskan. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Himpunan  adalah bilangan asli antara 1 dan 10 dan himpunan B adalah 

himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 70. 

Relasi himpunan  ke himpunan   adalah “akar dari” 

Ditanya:  

Apakah termasuk fungsi? 

Relasi akar dari himpunan  ke himpunan  buka termasuk fungsi. Karena ada 

anggota himpunan  yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan  

2.1.4 Active Learning Group to Group Exchange (GGE) 

2.1.4.1 Pengertian Active Learning Group to Group Exchange (GGE) 

 Belajar aktif adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa. Menurut Silberman (2016, h. 27) ketika belajar 

secara pasif, siswa mengalami proses tanpa daya tarik pada hasil (kecuali, 

barangkali sekedar sertifikat yang dia akan terima) tetapi ketika belajar secara 

aktif, siswa mencari sesuatu seperti ingin menjawab pertanyaan, memerlukan 

informasi untuk menyelesaikan masalah, atau menyelidiki cara untuk melakukan 

pekerjaan. Sejalan dengan Kurniawan Edi (2019, h. 2) menyatakan bahwa 

pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki oleh siswa, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Sehingga 
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belajar aktif adalah pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk mencari 

sesuatu seperti ingin menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk 

menyelesaikan masalah, atau menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan 

sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Salah satu model 

belajar aktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah Active 

Learning Group to Group Exchange (GGE). 

 Menurut Andini (2018) pada model Active Learning Group to Group 

Exchange (GGE) siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya 

masing-masing kelompok akan diberikan tugas yang berbeda untuk didiskusikan. 

Menurut Wahyuni (2015, h. 25) active learning GGE menuntut siswa untuk 

berfikir tentang apa yang akan dipelajari, berkesempatan untuk berdiskusi dengan 

teman, bertanya dan membagi pengetahuan yang diperoleh pada yang lainnya. 

Sehingga setiap kelompok berkesempatan untuk bertindak sebagai kelompok ahli 

bagi kelompok lainnya setelah berdiskusi tentang tugas yang diberikan pada 

kelompok tersebut. Menurut Pai Hua (2014) menyatakan bahwa dari berkelompok 

dan melakukan diskusi dapat menciptakan hubungan positif antar siswa karena 

siswa memperoleh pengetahuan dari siswa yang lain. Sehingga merupakan 

strategi yang mudah untuk mendapatkan partisipasi dan akuntabilitas individual 

dari seluruh kelas. Dan juga materi yang dipelajari akan lebih lama melekat dalam 

ingatan mereka daripada mereka hanya mendengarkan saja.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disumpulkan bahwa Active Learning 

Group to Group Exchange merupakan suatu model belajar aktif yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran matematika dengan membagi siswa 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang nantinya masing-masing kelompok 

diberikan tugas yang berbeda-beda untuk didiskusikan, kemudian setiap 

kelompok berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok 

lainnya. Dengan kegiatan tersebut siswa dapat memahami, menjelaskan, 

menyelesaikan, dan mengomunikasikan penyelesaian masalah matematika yang 

terdapat dalam tugas yang diberikan secara kelompok. Dengan Active Learning 

Group to Group Exchange diharapkan belajar siswa lebih bermakna melalui sesi 
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diskusi kelompok dan diskusi satu kelas, karena sesi diskusi dapat mengaktifkan 

siswa dan dapat memberikan pengalaman kepada siswa.  

2.1.4.2 Langkah-langkah Active Learning Group to Group Exchange (GGE) 

 Menurut Silberman (2016, h. 178) model pembelajaran Active Learning 

Group to Group Exchange ini memiliki strategi, yaitu tugas-tugas yang diberikan 

kepada masing-masing kelompok berbeda. Setiap kelompok mengajarkan kepada 

siswa lain apa yang mereka pelajari. Prosedur pembelajarannya sebagai berikut. 

1) Memilih sebuah topik yang mencakup gagasan, kejadian, pendapat, konsep, 

atau pendekatan yang berbeda. Topik haruslah yang mendukung siswa bertukar 

pendapat atau informasi. 

2) Membagi kelas ke dalam kelompok sesuai dengan jumlah tugas. Berikan 

waktu yang cukup kepada setiap kelompok untuk menyiapkan penyajian tugas 

yang telah mereka kerjakan. 

3) Ketika fase persiapan selesai, mintalah kelompok memilih seorang juru bicara 

kelompok. Undanglah setiap juru bicara untuk memberikan presentasi kepada 

kelompok lain. 

4) Setelah presentasi singkat, doronglah siswa bertanya kepada presenter atau 

tawarkan pandangan mereka sendiri. Berikan kesempatan anggota kelompok dari 

si juru bicara untuk memberikan tanggapan. 

5) Lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok berkesempatan memberikan 

informasi dan menjawab serta menanggapi pertanyaan dari siswa yang lain. 

 Menurut Silberman (2016, h. 179) prosedur pembelajaran dengan model 

Active Learning GGE dapat dilakukan variasi yaitu sebagai berikut. 

1) Mintalah setiap kelompok melakukan pembahasan menyeluruh sebelum 

memberikan presentasi. 

2) Gunakan format diskusi panel untuk setiap presentasi kelompok. 

2.1.5 Keterkaitan Active Learning Group to Group Exchange dengan 

Kemampuan Repsentasi matematis  

Active learning Group to Group Exchange merupakan suatu model 

pembelajaran untuk mengaktifkan siswa sehingga siswa dapat memahami, 

menjelaskan, dan mengomunikasikan konsep-konsep matematika yang terdapat 
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dalam tugas yang diberikan secara kelompok. Kegiatan pembelajaran pada Active 

Learning GGE diawali dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

nantinya diberikan tugas yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok 

untuk didiskusikan, kemudian setiap kelompok berkesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lainnya. 

Model pembelajaran ini menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan disetiap kelompok. Metode ini 

menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi maupun 

dalam keterampilan proses kelompok (group process skills). Kurniawan Deni & 

Kartono (2018, h. 586) menyatakan bahwa kemampuan representasi menjadi 

penting ketika siswa mengomunikasikan hasil diskusi tugas secara berkelompok 

karena mereka akan berlatih bagaimana cara menyampaikan ide-ide mereka 

dengan cara menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, menyatakan, 

menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat memahami konsep matematika 

dengan membangung pengetahuan mereka sendiri dengan bimbingan guru. 

Sehingga, penggunaan Active Learning Group to Group Exchange akan 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis karena 

dengan Active Learning GGE siswa dituntut untuk dapat menjelaskan ide-ide 

mereka. 

2.1.6 Pembelajaran Problem Based Learning 

 Fitri (2017, h. 60) menyatakan bahwa Problem Based Learning (PBL) 

merupakan model pembelajaran yang diorientasikan kepada pemecahan berbagai 

masalah terutama yang terkait dengan aplikasi materi pelajaran dalam kehidupan 

nyata. Menurut Suherman (2003, h. 7) sebagaimana dikutip oleh Sariningsih 

(2017, h. 163) menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah 

suatu bentuk bagaimana interaksi yang tercipta antara guru dan siswa 

berhubungan dengan strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Farhan (2014, h. 230) menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan masalah yang riil membutuhkan 

suatu pembelajaran yang benar-benar merancang suatu lingkungan belajar dengan 

permasalahan yang riil atau nyata dengan aktivitas siswa.  



31 
 

 

 Dalam hal ini Problem Based Learning merupakan pembelajaran berbasis 

masalah akan mengantarkan siswa pada situasi masalah yang riil. Masalah-

masalah yang riil sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat 

memungkinkan siswa untuk menemukan pembelajaran yang bermakna, siswa 

akan terlatih untuk memecahkan masalah-masalah riil yang sering muncul serta 

siswa menjadi lebih aktif. 

 Menurut Pujiastuti (2018, h. 622) dalam menerapkan PBL di sekolah, guru 

dapat menerapkan sintaks sebagai berikut. 

1) Guru mempersiapkan soal yang memenuhi persyaratan sebagai soal untuk 

mengungkap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, yakni algoritmanya 

belum diberitahukan kepada para siswa. 

2) Guru menjelaskan materi pelajaran. 

3) Guru memberikan latihan soal yang bersifat rutin sesuai dengan materi yang 

dibahas. 

4) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang dipakai untuk mengungkap 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

5) Setelah guru selesai memeriksa pekerjaan siswa, guru membahas penyelesaian 

soal di depan kelas. 

 Nur sebagaimana dikutip oleh Rusmono (2012, h. 81) mengungkapkan 

tahap-tahap pembelajaran dengan menggunakan  model PBL sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Tahap Pembelajaran Model PBL 

Tahap Indikator Aktivitas/Kegiatan Guru 

1 Mengorientasi siswa kepada 

masalah 

Guru menginformasikan tujuan-

tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, 

pengajuan masalah dan memotivasi 

siswa agar terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang mereka 

pilih sendiri 

2 Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan 

dan mengatur tugas-tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut 
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3 Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok 

Guru mendorong siswa 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, 

mencari penjelasana dan solusi 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

rekaman video, dan model, serta 

membantu mereka untuk berbagi 

karya mereka 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan 

refleksi atas penyelidikan dan 

proses-proses yang mereka 

gunakan 

 

2.1.7 Keterkaitan Active Learning Group to Group Exchange dengan 

Problem Based Learning 

Belajar aktif adalah pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk 

mencari sesuatu seperti ingin menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk 

menyelesaikan masalah, atau menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan 

sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Salah satu belajar 

aktif adalah Group to Group Exchange, dalam Group to Group Exchange siswa 

akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya masing-masing kelompok 

akan diberikan tugas yang berbeda untuk didiskusikan.  

Dalam Active Learning Group to Group Exchange tugas yang diberikan di 

kelompok berupa suatu masalah yang berbeda disetiap kelompok. Dalam hal ini 

diharapkan siswa dapat saling berdiskusi kemudian mempresentasikan kepada 

siswa yang lain sehingga semua siswa dapat memahami semua masalah yang 

diberikan. Hal ini sejalan dengan model Problem Based Learning, yang 

merupakan pembelajaran berbasis masalah akan mengantarkan siswa pada situasi 

masalah yang riil. Sehingga dalam Active Learning Group to Group Exchange 

dan model pembelajaran Problem Based Learning memiliki kesamaan berbasis 

masalah. 

2.1.8 Tipe Kepribadian Keirsey  
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Tingkah laku dari seseorang merupakan cerminan hal yang nampak dari 

apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tersebut. Aziz (2014, h. 1081) 

menyatakan bahwa kaitan antara tingkah laku dalam proses pembelajaran adalah 

terdapat karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan Susanti dan Maharani (2016, h. 63), dengan menyadari perbedaan 

kondisi pada masing-masing siswa, maka guru dapat memberikan metode 

mengajar terbaik untuk masing-masing siswa. Menurut Ramalisa dan Syafmen 

(2014, h. 31) juga menyatakan bahwa untuk dapat merancang strategi 

pembelajaran yang tepat, guru perlu mengetahui karakteristik siswa.  

Di dalam memilih model pembelajaran guru harus mempertimbangkan 

perbedaan tingkah laku siswa. Karena model pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkah laku siswa diharapkan siswa dapat lebih memahami matei yang dipelajari. 

Perbedaan tingkah laku siswa tersebut dapat diselidiki berdasarkan 

pengelompokkan tipe kepribadian Keirsey. 

 Prasetyo (2017, h. 192) menyatakan bahwa Keirsey (1998) 

menggolongkan tipe kepribadian dalam empat tipe, yaitu guardian, artisan, 

rasional, dan idealist. Menurut Sunarto (2009, h. 486) Keirsey menggolongkan 

tipe kepribadian bukan hanya berdasarkan pola tingkah laku yang nampak, namun 

lebih pada cara seseorang berpikir atau bersikap terhadap suatu masalah atau 

peristiwa. Penggolongan ini didasarkan pada bagaimana seseorang memperoleh 

energinya (extrovert atau introvert), bagaimana seseorang mengambil informasi 

(sensing atau intuitive), bagaimana seseorang membuat keputusan (thinking atau 

feeling), dan bagaimana gaya dasar hidupnya (judging atau perceiving), 

bagaimana seseorang berkomunikasi (concrete atau abstract), dan bagaimana 

pemecahan masalah seseorang (cooperative atau utilitarian). Tentunya masing-

masing tipe kepribadian tersebut akan mempunyai karakternya sendiri dalam 

mengemukakan ide-ide matematisnya baik secara lisan maupun dalam bentuk 

tulisan. Jika orang tersebut bersifat observant yang juga bersifat sensing dan 

judging maka Keirsey menamakan orang tersebut sebagai Guardian serta Artisan 

jika orang tersebut bersifat observant yang juga bersifat sensing dan perceiving. 

Jika orang tersebut bersifat instropective yang memiliki sifat intuitive dan thinking 
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maka Keirsey menamakan orang tersebut sebagai Rational serta Idealist jika 

orang tersebut bersifat instropective yang memiliki sifat intuitive dan feeling. 

Secara sederhana, cara Keirsey mengklasifikasikan tipe-tipe kepribadian manusia 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Tipe Kepribadian Keirsey 

Masing-masing tipe kepribadian tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda, 

Keirsey dan Bates (1984, h. 121) sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) 

mendeskripsikan gaya belajar untuk masing-masing tipe kepribadian sebagai 

berikut. 

1) Tipe Guardian 

Tipe Guardian menyukai guru yang dengan gamblang menjelaskan materi dan 

memberikan perintah secara tepat dan nyata. Materi harus diawali dengan keadaan 

nyata. Sebelum mengerjakan tugas, tipe Guardian menghendaki instruksi yang 

mendetail, dan apabila memungkinkan termasuk kegunaan dari tugas tersebut. 

Tipe Guardian sangat patuh kepada guru. Segala pekerjaan yang diberikan kepada 

Guardian dikerjakan secara tepat waktu. Tipe ini mempunyai ingatan yang kuat, 

menyukai pengukangan dan dril dalam menerima materi, dan penjelasan 

Cara seseorang menyikapi suatu peristiwa 

Observant Instropective 

Sensing (S) Intuitive (N) 

Judging (J) Perceiving (P) 

Guardian Artisan  

Feeling (F) Thinking (T) 

Idealist Rational 
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terstruktur. Meskipun tidak selalu berpartisipasi dalam kelas diskusi, tetapi tipe ini 

menyukai saat tanya-jawab. Guardian tidak menyukai gambar, namun lebih 

condong kepada kata-kata. Materi yang disajikan harus dihubungkan dengan 

materi masa lalu, dan kegunaan di masa datang. Guardian sangat menyukai 

penghargaan berupa pujian dari guru. Jenis tes yang disukai adalah tes objektif. 

2) Tipe Artisan  

Tipe Artisan pada dasarnya menyukai perubahan dan tidak tahan terhadap 

kestabilan. Artisan selalu aktif dalam segala keadaan dan selalu ingin menjadi 

perhatian dari semua orang, baik guru maupun teman-temannya. Bentuk kelas 

yang disukai adalah kelas dengan banyak demonstrasi, diskusi, presentasi, karena 

dengan demikian tipe ini dapat menunjukkan kemampuannya. Artisan akan 

bekerja dengan keras apabila dirangsang dengan suatu konteks. Segala 

sesuuatunya ingin dikerjakan dan diketahui secara cepat, bahkan sering cenderung 

tergesa-gesa. Artisan akan cepat bosa, apabila pengajar tidak mempunyai teknik 

yang berganti-ganti dalam mengajar. 

3) Tipe Rational  

Tipe Rational menyukai penjelasan yang didasarkan pada logika. Mereka mampu 

menangkap abstraksi dan materi yang memerlukan intelektualitas yang tinggi. 

Setelah diberikan materi oleh guru, biasanya Rational mencari tambahan materi 

melalui membaca buku. Rational menyukai guru yang dapat memberikan tugas 

tambahan secara individu setelah pemberian materi. Dalam menerima materi, 

Rational menyukai guru yang menjelaskan selain materinya, namun juga mengapa 

atau dari mana asalnya materi tersebut. Bidang yang disukai biasanya sains, 

matematika, dan filsafat, meskipun tidak menutup kemungkinan akan berhasil di 

bidang yang diminati. Cara belajar yang disukai adalah eksperimen, penemuan 

melalui eksplorasi dan pemecahan masalah yang kompleks. Kelompok ini 

cenderung mengabaikan materi yang dirasa tidak perlu atau membuang waktu, 

oleh karenanya, dalam setiap pemberian materi, guru harus dapat meyakinkan 

kepentingan suatu materi terhadap materi yang lain. 
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4) Tipe Idealist 

Tipe Idealist menyukai materi tentang ide dan nilai-nilai. Lebih menyukai untuk 

menyelesaikan tugas secara pribadi daripada kelompok. Dapat memandang 

persoalan dari berbagai perpektif.  Menyukai membaca, dan juga menyukai 

menulis. Oleh karena itu, Idealist kurang cocok dengan bentuk tes objektif, karena 

tidak dapat mengungkapkan kemampuan dalam menulis. Kreativitas menjadi 

bagian yang sangat penting bagi seorang Idealist. Kelas besar sangat mengganggu 

Idealist dalam belajar, sebab lebih menyukai kelas kecil dimana setiap anggotanya 

mengenal satu dengan yang lain. 

2.1.9 Keterkaitan Tipe Kepribadian Keirsey dengan Kemampuan 

Representasi Matematis 

 Agustin (2018, h. 31) menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat 

dilihat dari proses berfikir seseorang yang dipengaruhi oleh karakteristik individu. 

Dimana karakteristik seseorang berhubungan dengan kepribadiannya. Jadi 

kepribadian adalah pemikiran, emosi dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari 

seseorang dalam menghadapi dunianya. Menurut Sunarto (2009, h. 300) Keirsey 

menggolongkan tipe kepribadian bukan hanya berdasarkan pola tingkah laku yang 

nampak, namun lebih pada cara seseorang berpikir atau bersikap terhadap suatu 

masalah atau peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kepribadian 

seseorang berbeda-beda karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda 

untuk mengatasi suatu masalah atau peristiwa. 

 Kemampuan representasi adalah kemampuan menyajikan ide-ide 

matematika dalam bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis yang 

dapat menggambarkan, mewakili atau melambangkan suatu konsep atau 

permasalahan yang diberikan. Dapat diartikan bahwa kemampuan representasi 

diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyajikan dalam 

bentuk gambar, model matematika, serta teks tertulis. Sehingga tipe kepribadian 

seseorang dapat mempengaruhi kemampuan representasinya, karena pemikiran 

seseorang dalam mengatasi masalah sangat berpengaruh dalam kemampuan 

representasi matematis.  
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2.1.10 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal pencapaian 

kompetensi pada setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa. Berdasar Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 KKM adalah kriteria 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada 

standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik siswa 

(intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas), dan kondisi satuan 

pendidikan (daya dukung). Indikator bahwa siswa telah menguasai kurikulum 

yakni kemampuan hasil belajar yang diukur telah mencapai KKM yang telah 

ditetapkan, bahkan sebaiknya melampaui KKM 

KKM yang ditentukan oleh SMP Negeri 12 Semarang adalah 70. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai jika minimal  jumlah siswa 

dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut telah memperoleh nilai 

70. Pada penelitian ini KKM dihitung berdasarkan kemampuan siswa (intake) 

dengan memberikan tes kemampuan representasi diperoleh 66, kompleksitas 

kompetensi pada indikator 3.3 dan 4.3 yaitu 72, dan daya dukung sekolah yakni 

72. Berdasarkan tiga hal tersebut didapatkan nilai KKM adalah 70. Sehingga 

KKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70. Siswa dikatakan tuntas 

belajar secara individual apabila siswa tersebut telah mencapai nilai KKM yang 

telah ditetapkan yakni 70. Sedangkan dikatakan tuntas secara klasikal apabila 

minimal  jumlah siswa dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas 

tersebut telah memperoleh nilai 70.  

2.1.11 Materi Relasi dan Fungsi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi Relasi dan 

Fungsi kelas VIII semester I yang terdapat pada kompetensi dasar sebagai berikut. 

KD 3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan 

berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram dan persamaan). 

KD 4.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai representasi. 

 Pada kedua KD di atas memiliki sub-sub materi yaitu bentuk penyajian relasi, 

ciri-ciri fungsi, bentuk penyajian fungsi, korespondensi satu-satu. Sub materi yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah memahami bentuk penyajian relasi, ciri-ciri 

fungsi dan bentuk penyajian fungsi yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.11.1. Bentuk Penyajian Relasi 

 Relasi himpunan  ke himpunan  adalah pemasangan anggota-anggota 

himpunan  dengan anggota-anggota himpunan . 

Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh lima siswa kelas 

VIII diperoleh seperti pada tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan pada Tabel 2.3 dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram 

Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Misalkan  

,   

 dan “pelajaran yang disukai” 

adalah relasi yang menghubungkan himpunan  ke himpunan . 

1)  Diagram panah  

Gambar 2.2 menunjukkan relasi “pelajaran yang disukai” dari himpunan  ke 

himpunan . Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan  yang 

berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan . 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Diagram Panah Kesukaan 

Tabel 2.3 Data pelajaran yang disukai siswa kelas VIII 
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2) Diagram Kartesius 

Anggota-anggota himpunan  berada pada sumbu mendatar dan anggota-

anggota himpunan  berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota  

himpunan  yang berelasi dengan anggota himpunan  dinyatakan dengan titik 

atau noktah. Gambar 2.3 menunjukkan diagram Kartesius dari relasi “pelajaran 

yang disukai”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Himpunan Pasangan Berurutan 

Data Tabel 2.3 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai 

berikut. 

Himpunan pasangan berurutan dari himpunan  ke himpunan  adalah 

 

 

 

2.1.11.2. Ciri-ciri Fungsi 

 Menurut As’ari (2017) menyatakan bahwa fungsi adalah suatu aturan yang 

memasangkan setiap anggota domain (daerah asal) memasangkan tepat satu 

dengan anggota kodomain (daerah hasil).  

 

 

Gambar 2.3 Diagram Kartesius Kesukaan 
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2.1.11.3. Bentuk Penyajian Fungsi 

 Cara-cara menyajikan fungsi yang biaasa digunakan dalam matematika 

menurut As’ari (2017) adalah sebagai berikut. 

a. Himpunan pasangan berurutan 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, sebagai berikut. 

 

b. Diagram panah  

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah, pada Gambar 2.4 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dengan persamaan fungsi 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, sebagai berikut. 

Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. 

Dari himpunan pasangan berurutan  diperoleh. 

 

 

 

Gambar 2.4 Setengah Kali Dari 
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Kalau anggota  disebut  dan anggota  disebut , maka . 

Dari  diperoleh  

Bentuk ini dapat dituliskan dengan , untuk setiap  

Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. 

d. Dengan tabel 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel, pada Tabel 2.4 sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Tabel Setengah Kali 

 
1 2 3 4 5 

 
2 4 6 8 10 

 

e. Dengan grafik 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik, pada Gambar 2.5 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Grafik Setengah Dari 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

 Beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian jenis mix methods yang dilakukan oleh Handayani (2016) yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Representasi Matematis Dalam Model PBL 

Ditinjau dari Tipe Kepribadian Siswa” dan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pati, 

menyimpulkan bahwa masing-masing tipe kepribadian Keirsey memiliki 

kemampuan representasi matematis yang berbeda-beda. 

2. Penelitian oleh Puspawuni et al (2018) yang berjudul “Analysis of 

Mathematical Representation Ability Junior High School Students Reviewed from 

the Personality Type on Think Talk Write Learning” dan dilaksanakan di SMP 

Negeri 3 Sokaraja, menyimpulkan bahwa tipe kepribadian Guardian paling 

mampu memenuhi kemampuan representasi matematis pada aspek representasi 

visual, simbolik, dan verbal.  

3. Penelitian oleh Andini et al (2018) yang berjudul “Kemampuan Komunikasi 

Matematis pada Active Learning Group to Group Exchange ditinjau dari Gaya 

Kognitif Siswa Kelas VIII” dan dilaksanakan di SMP Negeri 11 Semarang, 

menyimpulkan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa dengan 

pembelajaran menggunakan Active Learning Group to Group Exchange lebih 

baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan 

menggunakan pembelajaran ekspositori. 

4. Kurniawan Deni & Kartono (2018) yang berjudul “Peran Demonstrasi 

Feedback dalam Pembelajaran Group Investigation Berintegrasi Pendidikan 

Karakter pada Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis berdasar Self-

efficacy” menyimpulkan bahwa peran group investigation terhadap kemampuan 

representasi matematis adalah proses pembelajaran yang mendorong siswa aktif 

sehingga akan meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa melalui 

investigasi kelompok dengan bantuan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM: 2000) 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan siswa tercakup 

dalam standar proses yang meliputi: kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan berargumentasi (reasoning and proof), kemampuan 

berkomunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation). Kemampuan representasi matematis 

adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, 

diagram, persamaan atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. 

Representasi matematis terdiri atas representasi visual, gambar, teks tertulis, 

persamaan atau ekspresi matematis. Menurut Risdianti (2019, h. 13) menyatakan 

bahwa kemampuan representasi perlu dikuasi siswa, agar ketika mereka 

dihadapkan dengan soal tidak rutin, mereka dapat merepresentasikan soal tersebut 

dalam berbagai bentuk yang mempermudah mereka dalam menemukan solusi. 

Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa untuk menemukan dan 

membuat suatu alat atau cara berpikir dalam mengomunikasikan gagasan 

matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami (Effendi, 2012) yang dikutip oleh Kurniawan (2018, h. 587).  

 Menurut Kurniawan (2018, h. 587) kemampuan representasi matematis 

siswa menjadi penting ketika siswa menyampaikan dalam mendiskusikan materi 

secara berkelompok karena mereka akan berlatih bagaimana menyampaikan ide-

ide mereka dengan cara menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, 

menyatakan, menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat memahami konsep 

matematika dengan membangun pengetahuan mereka sendiri dan bimbingan guru. 

Model pembelajaran inovatif yang dapat mengembangkan kemampuan 

representasi matematis adalah Active Learning Group to Group Exchange. Karena 

pada Active Learning Group to Group siswa akan dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang nantinya masing-masing kelompok akan diberikan tugas yang 

berbeda untuk didiskusikan. Berdasarkan hal tersebut, dengan penerapan Active 

Learning Group to Group Exchange maka kemampuan representasi matematis 

siswa akan lebih baik. 
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 Teori belajar yang mendukung Active Learning Group to Group Exchange 

yaitu teori Vygotsky dan teori Piaget. Dalam teori Vygotsky interaksi sosial dan 

scaffolding berkaitan dengan Active Lerning Group to Group Exchange. Interaksi 

sosial  memicu perkembangan kognitif seseorang, terbentuknya ide baru, dan 

memperkaya perkembangan intelektual siswa sebagaimana dengan Active 

Learning Group to Group Exchange yang menerapkan kegiatan diskusi kelompok 

dalam pembelajaran. Dalam scaffolding atau memberikan bimbingan kepada 

siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan tugasnya sebagaimana dengan Active 

Learning Group to Group Exchange yang akan mempresentasikan hasil diskusi 

kepada siswa yang lain sehingga siswa yang lain dapat menyelesaikan tugas 

tersebut. Selain itu teori belajar Piaget adalah mendukung pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange. Karena dalam pembelajaran Active Learning 

Group to Group Exchange siswa melakukan belajar aktif, belajar lewat interaksi 

sosial, dan belajar lewat pengalaman sendiri. Teori-teori belajar tersebut 

mendukung pelaksanaan Active Learning Group to Group Exchange sebagai 

model pembelajaran disekolah, khususnya pembelajaran matematika. Sehingga 

peneliti menerapkan Active Learning Group to Group Exchange dalam 

pembelajaran matematika. 

Aziz (2014, h. 1081) menyatakan bahwa kaitan antara tingkah laku dalam 

proses pembelajaran adalah terdapat karakteristik yang berbeda-beda dalam 

proses pembelajaran. Di dalam memilih model pembelajaran guru harus 

mempertimbangkan perbedaan tingkah laku siswa. Prasetyo (2017, h. 192) 

menyatakan bahwa Keirsey (1998) menggolongkan tipe kepribadian dalam empat 

tipe, yaitu guardian, artisan, rasional, dan idealist. Berdasarkan uraian diatas, jika 

guru dapat mengetahui karateristik siswa yang berbeda-beda yang digolongkan 

berdasarkan tipe kepribadiannya maka guru dapat menentukan model 

pembelajaran dan guru dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

rancangan pembelajaran yang dikembangkan yaitu Active Learning Group to 

Group Exchange dengan prinsip untuk mengekplorasi kemampuan representasi 

matematis siswa berdasarkan tipe kepribadian Keirsey adalah sebagai berikut 

seperti gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Skema Kerangka Berpikir 

Teori Belajar: 

1. Vygotsky 

2. Piaget 

 

 

Kemampuan representasi matematis 

siswa masih rendah 

Pembelajaran 

menggunakan model 

Problem Based 

Learning  

Pembelajaran menggunakan 

Active Learning Group to 

Group Exchange  

Tipe kepribadian siswa 

berbeda-beda  

Langkah 2 : Guru 

membagi menjadi 

kelompok-kelompok 

kecil dan berdiskusi 

kelompok. 

Langkah 1 : Guru 

menetukan topik yang 

mencakup gagasan yang 

berbeda. 

Langkah 4 :  Sesi tanya 

jawab. 

Langkah 3 : Memilih 

juru bicara kelompok 

untuk presentasi kepada 

kelompok yang lain. 

Langkah 5 : Presentasi 

kelompok lainnya.   

Guardian 

Artisan 

Rational 

Idealist 

1. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam 

Active Learning GGE pada materi relasi dan fungsi mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu 70 dan ketuntasan klasikal 

yaitu 75% dari jumlah siswa dalam suatu kelas. 

2. Rata-rata dan proporsi kemampuan representasi matematis 

siswa kelas VIII dalam Active Learning GGE lebih baik 

daripada rata-rata dan proporsi kemampuan representasi 

matematis siswa dalam pembelajaran model Problem Based 

Learning pada materi relasi dan fungsi. 

 

Terdeskripsi kemampuan 

representasi matematis 

ditinjau dari tipe 

kepribadian 
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam Active Learning 

Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi mecapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 70. 

2. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam Active Learning 

Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi mecapai batas ketuntasan 

klasikal yaitu lebih dari 75% dari jumlah siswa dalam suatu kelas yang mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. 

3. Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam Active 

Learning Group to Group Exchange lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa dalam pembelajaran model Problem Based Learning 

pada materi relasi dan fungsi. 

4. Proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis siswa kelas 

VIII dalam Active Learning Group to Group Exchange lebih tinggi daripada 

proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dalam 

pembelajaran model Problem Based Learning pada materi relasi dan fungsi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kombinasi/campuran (mixed methods). Lestari & Yudhanegara (2015, h. 153) 

menyatakan bahwa penelitian tersebut merupakan suatu prosedur untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan antara penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. Penelitian ini lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan 

menganalisis dua jenis data karena melibatkan juga fungsi dari dua pendekatan 

secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar 

jika dibandingkan dengan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif 

(Cresweel, 2016). Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

representasi  matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange 

dan pembelajaran Problem Based Learning, sedangkan penelitian kualitatif 

dilakukan untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa ditinjau 

dari Tipe Kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to Group Exchange. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential 

explanatory design. Menurut Creswell (2007) yang dikutip oleh Lestari & 

Yudhanegara (2015, h. 154) menyatakan bahwa desain sequential explanatory 

design pada penelitian kombinasi, dicirikan dengan pengumpulan data dan 

analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan analisis data 

kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat data penelitian hasil kuantitatif pada 

tahap pertama. 

 Menurut Sugiyono (2015, h. 11) menyatakan bahwa metode kuantitatif 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini 

metode kuantitatif digunakan untuk mengukur mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan batas ketuntasan klasikal kemampuan representasi matematis pada 

kelas dengan perlakuan Active Learning Group to Group Exchange dan untuk 
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mengetahui perbedaan kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam 

Active Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi dengan 

kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning pada materi relasi dan fungsi. Sedangkan metode 

kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan 

representasi matematis ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey pada Active 

Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi.  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September di SMP Negeri 12 

Semarang yang beralamatkan di Jalan Ace 42 Srondol Wetan, Srondol Wetan, 

Kecamatan Banyumaik, Kota Semarang, Provisinsi Jawa Tengah. 

3.3.2 Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015, h. 117) populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII SMP 

Negeri 12 Semarang tahun ajaran 2019/2020. 

3.3.3 Sampel penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015, h. 118) menyatakan sampel adalah bagian 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari 

populasi dalam penelitian ini adalah dua kelas sampel yang dipilih melalui teknik 

simple random sampling. Teknik simple random sampling dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dua  kelas sampel 

yang dipilih adalah kelas eksperimen yang memperoleh perlakuan pembelajaran 

dengan Active Learning Group to Group Exchange, dan kelas kontrol yang 

memperoleh perlakuam pembelajaran model Problem Based Learning. 

3.3.4 Variabel Penelitian 

 Sugiyono (2015, h. 61) mendefinisikan variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 



50 
 

 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Variabel independen atau variabel bebas 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2015, h. 61). Dalam penelitian ini, variabel independen yang diambil 

yaitu pembelajaran dengan Active Group to Group Exchange pada materi relasi 

dan fungsi yang diterapkan di kelas eksperimen dan pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning pada materi relasi dan fungsi yang diterapkan di kelas 

kontrol. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015, h. 61). Dalam penelitian 

ini, variabel dependen yang diambil yaitu kemampuan representasi matematis  

siswa kelas VIII ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey. 

3.3.5 Subjek Penelitian 

 Subjek kuantitatif penelitian ini adalah siswa kelas eksperimen yang 

diberikan pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange. Sedangkan 

subjek kualitatif pada penelitian ini adalah 8 (delapan) orang siswa dari subjek 

kuantitatif. Penentuan subjek ini didasarkan pada hasil akhir kemampuan 

representasi matematis siswa dan hasil dari angket tipe kepribadian Keirsey kelas 

eksperimen. Hasil angket tipe kepribadian Keirsey dikelompokkan menjadi 4 tipe 

kepribadian yaitu Guardian, Artisan, Idealist, dan Rational. Dari 4 tipe 

kepribadian tersebut masing-masing diambil dua orang siswa. Penentuan subjek 

penelitian sebanyak 8 orang siswa tersebut dilakukan berdasarkan tiga kriteria, 

yakni (1) hasil penggolongan tipe kepribadian siswa, (2) hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa yang mencapai KKM, dan (3) aktif selama 

pembelajaran matematika. Alur pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa mengerjakan angket tipe kepribadian. 

2. Peneliti menganalisis hasil angket penggolongan tipe kepribadian. 
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3. Jika setiap tipe kepribadian sudah terisi oleh minimal 2 siswa, maka akan 

dipilih 2 siswa sebagai wakil dari setiap tipe kepribadian. 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

 Data pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Angket Tipe Kepribadan Keirsey  

 Data ini diambil dari siswa kelas eksperimen setelah memperoleh perlakuan 

penerapan Active Learning Group to Group Exchange. Data ini digunakan 

untuk menggolongkan siswa kedalam 4 tipe kepribadian yaitu Guardian, 

Artisan, Idealist, dan Rational. 

2. Data Hasil Tes Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

 Data ini diambil setelah siswa kelas eksperimen diberikan perlakuan penerapan 

Active Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi dan 

kelas kontrol diberikan perlakuan penerapan pembelajaran model Problem 

Based Learning pada materi relasi dan fungsi. Data ini digunakan untuk 

menguji kriteria ketuntasan aktual terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa dengan penerapan Active Learning Group to Group Exchange dan untuk 

mengetahui bahwa kemampuan representasi matematis siswa dalam Active 

Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi lebih baik 

daripada kemampuan representasi matematis dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning pada materi relasi dan fungsi. 

3. Deskripsi Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Tipe Kepribadian 

Keirsey 

 Deskripsi kemampuan representasi matematis ditinjau dari tipe kepribadaian 

Keirsey merupakan data yang berupa uraian analisis hasil wawancara dan hasil 

tes akhir kemampuan representasi matematis siswa. 

3.5 Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Peneliti mengambil data tahap awal dengan memberikan tes awal yaitu 

penilaian harian materi relasi dan fungsi. Data tahap awal tersebut selanjutnya 
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digunakan untuk uji prasyarat yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaaan dua rata-rata. 

2. Peneliti menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan yang meliputi 

perangkat pembelajaran yang berupa RPP lengkap, uji coba angket tipe 

kepribadian Keirsey, soal uji coba tes kemampuan representasi matematis, 

dan pedoman wawancara. 

3. Peneliti melakukan uji coba tes kemampuan representsi matematis pada kelas 

uji coba. 

4. Peneliti menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

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

tidak akan digunakan dalam penyusunan tes akhir kemampuan representasi 

matematis. 

5. Peneliti memberikan angket tipe kepribadian Keirsey di kelas eksperimen, 

selanjutnya diperoleh golongan tipe kepribadian Keirsey yaitu Guardian, 

Artisan, Idealist, dan Rational. 

6. Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Active Learning 

Group to Group Exchange pada kelas eksperimen dan pembelajaran model 

Problem Based Learning pada kelas kontrol dalam materi relasi dan fungsi. 

7. Peneliti memberikan tes akhir kemampuan representasi matematis siswa 

kepada siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

8. Peneliti melakukan pengolahan data hasil tes akhir kemampuan representasi 

matematis yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis 1, uji hipotesis 

2, dan uji hipotesis 3, uji hipotesis 4. 

9. Peneliti menentukan subjek penelitian, yaitu delapan siswa pada kelas 

eksperimen di SMP Negeri 12 Semarang. delapan siswa tersebut dipilih 

berdasarkan ketegori penggolongan tipe kepribadian Keirsey yang masing-

masing tipe kepribadian 2 siswa. 

10. Peneliti melakukan wawancara kemampuan representasi matematis 

berdasarkan tipe kepribadian Keirsey pada 8 subjek penelitian. 
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11. Peneliti membandingkan data hasil tertulis dari subjek penelitian dengan data 

hasil wawancara. 

12. Peneliti menganalisis data hasil tes kemampuan representasi matematis yang 

ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey dan hasil wawancara. 

13. Peneliti menarik simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

penelitian meliputi angket tipe kepribadian Keirsey, tes, wawncara, dokumentasi, 

dan catatan lapangan yang akan diuraikan sebagai berikut. 

3.6.1. Angket Tipe Kepribadian Keirsey 

 Angket Tipe Kepribadian Keirsey dalam penelitian ini menggunakan 

angket penggolangan tipe kepribadian berdasarkan The Kersey Four Types Sorter 

yang terdiri dari 16 butir pernyataan dengan empat alternatif jawaban yang telah 

dirancang oleh Keirsey (1998, h. 348). Angket asli berbahasa Inggris, oleh sebab 

itu sebelum digunakan harus diterjemahkan dan selanjutnya divalidasi oleh ahli. 

Ahli dalam hal ini adalah dosen psikologi. Pemilihan ahli tersebut didasarkan 

pada angket penggolongan tipe kepribadian berkaitan dengan psikologi. 

3.6.2. Tes  

Menurut Lestari & Yudhanegara (2015, h. 232) menyatakan bahwa tes 

sebagai seperangkat soal atau pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data 

mengenai kemampuan perserta didik terutama aspek kognitif. Teknik tes yang 

digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran pada Active Learning Group to Group Exchange pada materi relasi 

dan fungsi tes akhir dilakukan setelah kelas eksperimen memperoleh perlakuan 

Active Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi dan 

kelas kontrol memperoleh perlakuan pem belajaran model Problem Based 

Learning pada materi relasi dan fungsi. 

Sebelum tes diberikan, soal-soal tes terlebih dahulu diujicobakan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari setiap 

butir soal. Tes yang sudah melalui tahap perbaikan dan valid selanjutnya dapat 
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diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sebelumnya telah 

memperoleh perlakuan pembelajaran pada masing-masing kelas. Dalam penelitian 

ini, tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol guna untuk 

mengukur kemampuan representasi matematis siswa yang berbentuk soal uraian. 

Hasil tes pada kelas eksperimen digunakan sebagai data tertulis untuk 

menganalisis kemampuan representasi matematis ditinjau dari tipe kepribadian 

matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange pada matei 

relasi dan fungsi. 

3.6.3. Wawancara 

 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dari suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2015, h. 317). Melalui wawancara, peneliti akan memperoleh 

informasi secara langsung dan mendalam dari subjek penelitian tentang segala 

sesuatu yang telah mereka lakukan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan menggunakan bantuan audio recorder sebagai alat perekam sehingga hasil 

wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat diorganisir dengan baik untuk 

analisis selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian secara satu 

per satu dengan tujuan agar peneliti mudah dalam menyimpulkan kemampuan 

representasi matematis setiap subjek penelitian dalam menyelesaikan butir soal 

pada tes yang diberikan. 

 Terdapat tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln & Guba 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015, h. 322) adalah sebagai berikut. 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan, 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara, 

4. Melangsungkan alur wawancara, 

5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, 

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, 

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 
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 Wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak 

terstruktur yakni dilakukan untuk mengetahui deskripsi kemampuan representasi 

matematis ditijau dari tipe kepribadian Keirsey pada Active Learning Group to 

Group Exchange. 

3.6.4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh arsip data atau dokumen siswa 

kelas penelitian. arsip atau dokumen siswa dapat berupa tulisan, gambar, atau 

karya yang telah mereka miliki. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan 

adalah hasil angket tipe kepribadian Keirsey, hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa, rekaman audio wawancara, dan beberapa foto selama penelitian 

berlangsung. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk mendukung beberapa data 

lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan deskripsi kemampuan representasi 

matematis ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey. 

3.6.5. Catatan lapangan  

 Catatan lapangan yang terdapat pada penelitian ini bertujuan untuk 

melengkapi data yang tidak tertera pada tes tertulis dan wawancara. 

3.7 Instrumen Penelitian  

3.7.1. Instrumen Pembelajaran 

 Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.7.1.1. Penggalan Silabus 

 Penyusunan silabus mengacu pada kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 

12 Semarang yaitu Kurikulum 2013. Silabus memuat identitas sekolah, mata 

pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

nilai karakter, indikator, materi pokok dan sub materi, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

3.7.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap pertemuan 

pada materi relasi dan fungsi dengan sub materi yaitu ciri-ciri fungsi dan bentuk 

penyajian fungsi yang dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan atau lebih. Pada 

penelitian ini, RPP disusun untuk 4 kali pertemuan. RPP disusun berdasarkan 
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kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 12 Semarang yaitu kurikulum 2013 

dengan Active Learning Group to Group Exchange. 

3.7.2. Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

 Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menyususn soal 

tes akhir kemampuan representasi matematis siswa adalah materi kelas VIII 

semester gasal yaitu materi relasi dan fungsi dengan sub materi ciri-ciri fungsi dan 

bentuk penyajian fungsi. Berikut ini adalah tahapan dalam menyusun tes akhir 

kemampuan representasi matematis siswa. 

1) Tahap Persiapan 

 Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 12 Semarang pada siswa kelas 

VIII dengan materi relasi dan fungsi jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes uraian. Langkah dalam menyusun perangkat tes untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan batasan materi yang akan diujikan yaitu ciri-ciri fungsi dan 

bentuk penjayian fungsi; 

(2) Menentukan tipe soal; 

(3) Menentukan banyak butir soal; 

(4) Menentukan alokasi waktu pengerjaan soal; 

(5) Membuat kisi-kisi soal; 

(6) Menyusun butir soal dengan memperhatikan kaidah penyusunan butir soal; 

(7) Menyusun kriteria penilaian; dan 

(8) Review serta revisi soal. 

2) Tahapan Pelaksanaan Uji Coba Soal 

 Setelah perangkat tes selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah uji coba tes 

dengan terlebih dahulu diujikan di kelas uji coba. Uji coba ini dilakukan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda yang 

selanjutnya berguna untuk perbaikan setiap butir soal. 

3) Tahap Pelaksanaan Tes  

 Pelaksanaa tes dilaksanakan setelah siswa kelas eksperimen memperoleh 

pembelajaran materi relasi dan fungsi dengan menggunakan Active Learning 

Group to Group Exchange dan kelas kontrol memperoleh perlakuan model 
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Problem Based Learning pada materi relasi dan fungsi tes ini dapat diberikan 

setelah diketahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari tes 

yang telah digunakan untuk perbaikan tes. 

3.7.3. Instrumen Angket Tipe Kepribadian Keirsey  

 Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tipe 

kepribadian. Angket tipe kepribadian diambil dari buku karangan David Keirsey 

yang berjudul Please Understand Me II. Dalam buku tersebut terdapat instrumen 

angket, lembar jawab angket, dan pedoman perhitungan hasil angket untuk 

mengklasifikasikan pesera didik kedalam tiap tipe kepribadian. 

3.7.4. Instrumen Pedoman Wawancara 

 Instrumen pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan wawancara kepada subjek penelitian setelah menyelesaikan soal tes 

kemampuan representasi matematis. Pedoman wawancara pada penelitian ini 

bersifat tak terstruktur. Menurut Sugiyono (2015, h. 320) menyatakan bahwa 

wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada subjek 

penelitian yang berguna untuk memperoleh deskripsi tentang kemampuan 

representasi matematis. 

3.8 Analisis Instrumen 

3.8.1. Analisis Instrumen Tes 

1) Validitas  

  Menurut Arikunto (2013, h. 90) menyatakan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas pada penelitian ini 

adalah teknik korelasi product moment yang mengkorelasikan jumlah skor 

butir dengan skor total. Cara menghitung validitas suatu soal menurut Lestari 

& Yudhanegara (2015, h. 193) adalah sebagai berikut. 
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dimana: 

  : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

  : banyak peserta tes, 

  : skor butir, dan 

  : skor total 

  Hasil perhitungan kemudian diuji dengan tabel  

dengan taraf signifikan yaitu , apabila  maka butir soal 

tersebut valid. Kriteria validitas butiir soal adalah sebagai berikut. 

0,81 – 1,00 = sangat tinggi 

0,61 – 0,80 = tinggi 

0,41 – 0,60 = cukup 

0,21 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah (Arikunto, 2013, h. 89) 

 Hasil validitas instrumen tes uji coba kemampuan koneksi matematis dapat 

dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba 

Butir Soal Skor 

Validitas 

Validitas Kriteria 

1 0,74673 Valid Tinggi 

2 0,83992 Valid Sangat Tinggi 

3 0,88517 Valid Sangat Tinggi 

4 0,81316 Valid Sangat Tinggi 

r = 0,349    

2) Reliabilitas 

   Menurut Sugiyono (2017, h. 173) reliabel adalah instrumen yang 

apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka 

akan menghasilkan data yang sama. Suatu tes dikatakan reliabel apabila 

memberikan hasil yang tetap. Menurut Lestari & Yudhanegara (2017, h. 206) 

reliabilitas soal dapat ditentukan dengan rumus Alpha Cronbach sebagai 
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berikut. Menurut Lestari & Yudhanegara (2017, h. 206) reliabilitas soal dapat 

ditentukan dengan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

 

dimana: 

 : reliabilitas yang akan dicari 

  : banyak butir soal  

 : jumlah varians skor tiap-tiap butir 

 : varians skor total 

  Setelah diperoleh  kemudian dibandingkan dengan nilai tabel r 

product moment. Jika  maka soal tersebut reliabel. Interpretasi 

nilai : 

  0,20   reliabilitas : sangat rendah 

0,20 <   0,40  reliabilitas : rendah 

0,40 <   0,70  reliabilitas : sedang 

0,70 <   0,90  reliabilitas tinggi 

0,90 <   1,00  reliabilitas : sangat tinggi (Arikunto, 2009, h. 100). 

3) Daya Pembeda Butir Soal 

  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 discrimination), disingkat . Rumus untuk menentukan 

daya pembeda pada soal uraian adalah sebagai berikut. 

 

dimana : 

   : daya pembeda  

   : rata-rata kelompok atas 
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   : rata-rata kelompok bawah 

  : skor maksimum 

Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut. 

DP : 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

DP : 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

DP : 0,41 – 0,70 = baik (good) 

DP : 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

DP : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai DP negatif sebaiknya dibuang (Arikunto, 2013, h. 232). 

Hasil daya pembeda instrumen tes uji coba kemampuan koneksi matematis 

dapat dilihat di Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Butir Soal Skor Daya Pembeda Kriteria 

1 0,437 Baik 

2 0,4593 Baik 

3 0,7704 Sangat Baik 

4 0,6296 Baik 

 

4) Tingkat Kesukaran Butir Soal 

  Menurut Lestari & Yudhanegara (2017, h. 224) 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 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 sebagai berikut. 

 

Kriteria dalam menentukan tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut. 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah  (Arikunto, 2013, h. 225) 
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Hasil tingkat kesukaran instrumen tes uji coba kemampuan koneksi 

matematis dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

 Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Butir 

Soal 

Skor 

Daya 

Pembeda 

Kriteria 

1 0,5444 Sedang 

2 0,6889 Sedang 
3 0,6000 Sedang 
4 0,6037 Sedang 

 

3.8.2. Analisis Instrumen Angket Tipe Kepribadian Keirsey 

 Analisis angket tipe kepribadian siswa berpedoman pada angket yang 

dikembangkan oleh David Keirsey dalam bukunya yang berjudul Please 

Understand Me II. Setelah siswa mengisi angket tipe kepribadian, maka 

selanjutnya menganalisis data tipe kepribadian untuk mengklasifikasikan setiap 

siswa ke dalam tipe kepribadian sesuai dengan penggolongan David Keirsey 

dengan cara sebagai berikut. 

1) Siswa mengisi jawaban pada lembar yang telah disediakan, 

2) Jawaban siswa dipindahkan ke tabel 3.4 dengan petunjuk yang diberikan, 

Tabel 3.4 Lembar Jawab Angket Penggolongan Tipe Kepribadian  

 Butir Soal Total Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A                  A 

B                  I 

C                  G 

d                  R 

3) Menjumlahkan secara mendatar semua bilangan yang ada di samping kanan 

kota a (baris a). Hasil penjumlahan dituliskan pada kolom Total sesuai dengan 

barisnya. Lakukan hal yang sama dengan jawaban b,c, dan d yang dipilih siswa 

tersebut. Kolom Total harus terisi semua. 

4) Lingkari huruf (A, I, G, atau R) di samping hasil penjumlahan yang terendah. 
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5) Tipe kepribadian teridentifikasi, A untuk Artisan, I untuk Idealist, G untuk 

Guardian, dan R untuk Rational. 

 Setelah mengetahui tipe kepribadian masing-masing peseta didik, 

selanjutnya adalah mengelompokkan siswa yang memiliki tipe kepribadian yang 

sama. Hal ini dapat memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan kemampuan 

representasi matematis siswa dengan masing-masing tipe kepribadian. 

3.9 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu analisis 

data kuantitatif dan analisis data kualitatif yang akan dijelaskan sebagi berikut. 

3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap awal 

dan tahap akhir. Analisis data tahap awal dilaksanakan sebelum kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diberikan perlakuan. Tujuan analisis data awal yakni untuk 

menguji normalitas, homogenitas, serta menguji bahwa siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama. Data yang 

digunakan untuk analisis data tahap awal adalah data nilai penilaian harian pada 

materi relasi dan fungsi kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang. Sedangkan data 

yang digunakan untuk analisis data tahap akhir yaitu data nilai tes akhir 

kemampuan representasi matematis siswa setelah siswa kelas eksperimen 

diberikan perlakuan penerapan Active Learning Group to Group Exchange dan 

siswa kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran model Problem Based 

Learning pada materi relasi dan fungsi. Tujuan analisis data tahap akhir yaitu 

untuk mengetahui apakah kemampuan representasi matematis siswa sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan. 

3.9.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

 Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kondisi awal yang sama. Data awal yang 

dianalisis adalah data nilai harian materi sistem Koordinat semester gasal siswa 

kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang tahun ajaran 2019/2020. Analisis data awal 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 
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3.9.1.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

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

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

  Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogrov-Smirnov dengan bantuan program SPSS 24.0. langkah-langkah 

pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 24.0. menurut Sukestiyarno 

(2016: 116) adalah sebagai berikut. 

1. Klik variabel view dibagian pojok kiri bawah. 

2. Pada bagian Name, beilah nama variabel pertama (variabel bebas) dengan nilai 

dan variabel kedua (variabel terikat) dengan kelas, pada bagian Decimals, diberi 

angka 0 (pembulatan). Sedangkan pada bagian values diberi label 1 untuk kelas 

eksperimen dan label 2 untuk kelas kontrol. 

3. Klik Data View. Masukkan nilai tes hasil penilaian harian kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada kolom nilai. Pada kolom kelas, masukkan angka 1 untuk 

nilai tes kelas eksperimen dan angka 2 untuk nilai tes kelas kontrol. 

4. Klik menu Analyze, pilih descriptive Statistic, pilih Explore. Masukkan 

variabel nilai ke kotak Dependent List dan variabel kelas ke kotak Factor List, 

kemudian klik Plots dan beri tanda centang pada Normality Plots with test, klik 

continue kemudian klik OK. 

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai  maka  diterima. 

Yang artinya data awal dua sampel berasal dari populasi  yang berdistribusi 

normal. 

3.9.1.1.2 Uji Homogenitas 

  Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

pada nilai awal kedua kelas memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis 

yang diajukan adalah sebagi berikut. 
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 (data awal kedua sampel memiliki varians yang sama) 

: data awal kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

  Dalam penelitian ini untuk menguji homogenitas data menggunakan 

bantuan program SPSS 24.0. dengan langkah-langkah menurut Sukestiyarno 

(2016, h. 116) adalah sebagai berikut. 

1. Klik variabel view dibagian pojok kiri bawah. 

2. Pada bagian Name, beilah nama variabel pertama (variabel bebas) dengan nilai 

dan variabel kedua (variabel terikat) dengan kelas, pada bagian Decimals, diberi 

angka 0 (pembulatan). Sedangkan pada bagian values diberi label 1 untuk kelas 

eksperimen dan label 2 untuk kelas kontrol. 

3. Klik Data View. Masukkan nilai tes hasil penilaian harian kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada kolom nilai. Pada kolom kelas, masukkan angka 1 untuk 

nilai tes kelas eksperimen dan angka 2 untuk nilai tes kelas kontrol. 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih One-Way ANOVA. Masukkan 

variabel nilai ke kotak Dependent List dan variabel kelas ke kotak Factor. Pada 

bagian display pilih Options dan klik Homogenity of Variance test. Kemudian klik 

continue kemudian klik OK. 

  Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai probabilitas. Jika nilai 

 maka  diterima. Yang artinya data awal dua sampel memiliki 

varians yang sama. 

3.9.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

 Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelas sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

 (kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal dengan rata-rata 

yang sama) 

: kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal dengan rata-rata 

yang tidak sama) 
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 Uji kesamaan dua rata-rata yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji dua pihak. Menurut Wardono (2017, h. 20), rumus yang 

digunakan untuk menguji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

 

 Dengan  adalah varians gabungan yang dicari dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

dimana: 

  : rata-rata nilai kelas eksperimen, 

  : rata-rata nilai kelas kontrol, 

  : varians nilai kelas eksperimen, 

  : varians nilai kelas kontrol, 

  : banyak siswa dalam kelas eksperimen, dan 

  : banyak siswa dalam kelas kontrol. 

 Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai dengan  

dengan peluang  dan . Jika  

maka diterima. Artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak memiliki 

perbedaan rata-rata pada nilai awal 

 Dalam penelitian ini pengujian kesamaan dua rata-rata menggunakan 

bantuan program SPSS 24.0.0. menurut Hendikawati (2015, h. 145), langkah-

langkah uji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

1. Klik variabel view dibagian pojok kiri bawah. 

2. Pada bagian Name, beilah nama variabel pertama (variabel bebas) dengan nilai 

dan variabel kedua (variabel terikat) dengan kelas, pada bagian Decimals, diberi 

angka 0 (pembulatan). Sedangkan pada bagian values diberi label 1 untuk kelas 

eksperimen dan label 2 untuk kelas kontrol. 
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3. Klik Data View. Masukkan nilai tes hasil penilaian harian kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada kolom nilai. Pada kolom kelas, masukkan angka 1 untuk 

nilai tes kelas eksperimen dan angka 2 untuk nilai tes kelas kontrol. 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih Independent-Sample T Test. 

Masukkan variabel nilai ke kotak Test Variable (s) dan variabel kelas ke kotak 

Grouping Variable. Lalu klik Define Groups. Isi kotak Group 1 dengan angka 1 

dan group 2 dengan angka 2. Kemudian klik continue kemudian klik OK. 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan nilai sig pada kotak 

Levene’s Test for Equality of Variance, jika nilai  maka kedua 

kelas sampel memiliki varians yang sama dan kemudian lihat nilai sig (2 tailed) 

pada baris pertama bagian t-test for Equality of Means. Jika nilai sig (2-tailed) 

> maka  diterima. Sehingga kedua kelas sampel tidak memiliki perbedaan 

rata-rata pada data awal.  

3.9.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 

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

kemudian kedua kelas diberikan perlakuan. Kelas eksperimen memperoleh 

perlakuan Active Learning Group to Group Exchange sedangkan kelas kontrol 

memperoleh perlakuan pembelajaran model Problem Based Learning pada materi 

relasi dan fungsi setelah diberikan perlakuan, kedua kelas diberikan tes akhir 

kemampuan representasi matematis. Data yang dipeoleh dari tes akhir selanjutnya 

dianalisis untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Analisis data tahap akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji 

hipotesis 1, uji hipotesis 2, dan uji hipotesis 3, dan  uji hipotesis 4. 

3.9.1.2.1. Uji Normalitas 

 Langkah-langkah uji normalitas pada data tahap akhir sama dengan 

langkah-langkah uji normalitas pada data tahap awal. 

3.9.1.2.2. Uji Homogenitas 

  Langkah-langkah uji homogenitas pada data tahap akhir sama dengan 

langkah-langkah uji homogenitas pada data tahap awal.  

3.9.1.2.3. Uji Hipotesis 1 (Kriteria Ketuntasan Minimal) 
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 Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

representasi siswa pada materi relasi dan fungsi mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Dalam penelitian ini, ditentukan kriteria ketuntasan minimal yaitu 70 

sehingga siswa dianggap tuntas jika hasil tes mencapai atau melebihi kriteria 

ketuntasan minimal.  

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebesar 69,5) 

: rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebesar 68,5) 

 Pengujian hipotesis ini merupakan uji rata-rata  satu sampel pihak kanan. 

Menurut Wardono (2017, h. 9) menyatakan bahwa rumus yang digunakan untuk 

uji rata-rata satu sampel pihak kanan adalah sebagai berikut. 

 dan  

dimana: 

 : nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut  

 : rata-rata nilai hasil tes kemampuan representasi matematis kelas 

eksperimen,  

 : nilai batas aktual yang dihipotesiskan yaitu 69,5 

 : simpangan baku, 

 : banyak siswa dalam kelas eksperimen, dan 

 : nilai hasil tes kemampuan representasi matematis ke- . 

 Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai dengan  

dengan peluang  dan . Jika  maka ditolak. 

Artinya rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning 

Group to Group Exchange mencapai kriteria ketuntasan klasikal sebesar 70. 
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3.9.1.2.4. Uji Hipotesis 2 (Batas Ketuntasan Klasikal) 

 Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

representasi siswa pada materi relasi dan fungsi mencapai batas ketuntasan 

klasikal. Dalam penelitian ini, suatu kelas dikatakan mencapai ketuntasan klasikal 

jika lebih dari  yang mecapai kriteria ketuntasan minimal. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

 (persentase banyak siswa pada kelas eksperimen yang mencapai batas 

ketuntasan klasikal pada tes kemampuan representasi matematis dalam Active 

Learning Group to Group Exchange kurang dari 0,745) 

: persentase banyak siswa pada kelas eksperimen yang mencapai batas 

ketuntasan klasikal pada tes kemampuan representasi matematis dalam Active 

Learning Group to Group Exchange lebih dari 0,745) 

 Pengujian hipotesis ini merupakan uji proporsi   satu sampel pihak 

kanan. Menurut Wardono (2017, h. 33) menyatakan bahwa rumus yang digunakan 

untuk uji proporsi satu sampel pihak kanan adalah sebagai berikut. 

  

dimana: 

 : nilai  yang dihitung, selanjutnya disebut  

 : banyak siswa yang tuntas secara individu dalam kelas eksperimen,  

 : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,745 

 : banyak siswa dalam kelas eksperimen, dan 

Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai dengan  dengan 

peluang  dan . Jika  maka ditolak. Artinya 

presentase banyak siswa pada kelas eksperimen sudah mencapai ketuntasan 

belajar aktual secara proporsi yaitu sebesar 0,745. 

3.9.1.2.5. Uji Hipotesisi 3 (Uji Perbedaan Rata-rata Kemampuan Representasi 

Matematis) 
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 Uji hipotesis 3 dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah rata-

rata kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini, kelas eksperimen memperoleh perlakuan Active Learning Group to 

Group Exchange sedangkan kelas kontrol memperoleh perlakuan pembelajaran 

model Problem Based Learning. Pengujian yang dilakukan pada hipotesis ini 

adalah uji beda rata-rata dua sampel. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

(rata-rata nilai tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai tes 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem 

Based Learning) 

(rata-rata nilai tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group lebih dari rata-rata nilai tes kemampuan 

representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based Learning) 

 Uji beda dua rata-rata yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

uji satu pihak yaitu pihak kanan. Menurut Wardono (2017, h. 23), rumus yang 

digunakan untuk menguji beda dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

 

dengan  adalah varians gabungan yang dicari dengan rumus: 

 

dimana: 

  : rata-rata nilai kelas eksperimen, 

  : rata-rata nilai kelas kontrol, 

 : varians nilai kelas eksperimen, 

 : varians nilai kelas kontrol, 

  : banyak siswa dalam kelas eksperimen, dan 
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 : banyak siswa dalam kelas kontrol. 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga dengan  

dengan peluang , dan . Jika  

maka ditolak. Artinya rata-rata nilai tes kemampuan representasi matematis 

siswa pada Active Learning Group to Group lebih dari rata-rata nilai tes 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem 

Based Learning. 

3.9.1.2.6. Uji Hipotesis 4 (Uji Perbedaan Proporsi Ketuntasan Kemampuan 

Representasi Matematis) 

 Uji hipotesis 4 dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah 

proporsi siswa yang tuntas dalam kemampuan representasi matematis kelas 

eksperimen lebih dari proporsi siswa yang tuntas dalam kemampuan representasi 

matematis kelas kontrol. Dalam penelitian ini, kelas eksperimen memperoleh 

perlakuan Active Learning Group to Group Exchange sedangkan kelas kontrol 

memperoleh perlakuan pembelajaran model Problem Based Learning. Pengujian 

yang dilakukan pada hipotesis ini adalah uji beda dua proporsi. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

(proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group kurang dari atau sama dengan proporsi hasil tes 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem 

Based Learning) 

(proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group lebih dari proporsi hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based Learning) 

 Uji beda dua proporsi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

uji satu pihak yaitu pihak kanan. Menurut Wardono (2017, h. 38), rumus yang 

digunakan untuk menguji beda dua proporsi adalah sebagai berikut. 
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dengan  dan  

dimana: 

 : nilai  yang dihitung selanjutnya disebut sebagai , 

   : banyak siswa yang tuntas secara individu dalam kelas eksperimen, 

   : banyak siswa yang tuntas secara individu dalam kelas kontrol, 

   : banyak siswa dalam kelas eksperimen, dan 

  : banyak siswa dalam kelas kontrol. 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga dengan  

dengan peluang , . Jika  maka ditolak. 

Artinya proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group lebih dari proporsi hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based Learning. 

3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

 Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis data hasil 

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Menurut Sugiyono (2015, h. 335) 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses med ncari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahap-tahap 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles & Huberman 

(1984) dalam Sugiyono (2015, h. 337) yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut. 

3.9.2.1 Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan tahap proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu mengetahui deskripsi kemampuan representasi matematis yang 

ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey dalam Active Learning Group to Group 
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Exchange. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang menjadi sumber informasi, dan fokus pada hal-hal yang 

penting. Tahap reduksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengoreksi angket tipe kepribadian Keirsey dan kemudian mengelompokkan 

siswa menjadi 4 golongan tipe kepribadian yaitu Guardian, Artisan, Idealist, dan 

Rasional serta hasil tes kemampuan representasi matematis siswa untuk 

menentukan subjek penelitian. 

2. Hasil angket tipe kepribadian dan tes kemampuan representasi matematis siswa 

yang akan dijadikan subjek penelitian merupakan data mentah ditransformasikan 

pada catatan sebagai bahan untuk wawancara. 

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. 

3.9.2.2 Penyajian Data 

 Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk 

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

data, data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah 

untuk dipahami. Penyajian data mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal 

ini peneliti menyajikan hasil analisis ke dalam tabel, agar mempermudah pembaca 

dalam memahaminya. 

3.9.2.3 Menarik Kesimpulan 

 Dalam penelitian kualitatif, simpulan yang diharapkan merupakan suatu 

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

yang sebelumnya masih samar kemudian diteliti agar menjadi jelas. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Data yang diperoleh dari beberapa tahap sebelumnya selanjutnya 

disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat data-data hasil temuan 

yang ditemukan. 
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3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Setelah data-data pada tahap analisis data telah diperoleh dan dianalisis, 

selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data 

diperlukan karena diharapkan data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan melakukan pemeriksaan 

keabsahan data, maka dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam proses 

perolehan data penelitian yang dapat menyebabkan pada hasil akhir suatu 

penelitian. 

 Dalam penelitian kualitatif, setelah menganalisis data peneliti menguji 

keabsahan data yang diperoleh. Sugiyono (2015, h. 367) menyatakan bahwa uji 

keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji 

transferbility, uji dependability dan uji confirmability. 

3.10.1 Uji Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan) 

 Uji kredibilitas data mengacu pada pertanyaan apakah data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan lapangan atau tidak. Uji kredibilitas 

data hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Wiersma 

(1986) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015, h. 372) menyatakan bahwa 

triangulasi merupakan validasi silang, yang menilai kecukupan data sesuai dengan 

konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa 

keabsaan data dengan berbagai cara. 

 Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. 

Menurut Sugiyono (2015, h. 373) menyatakan bahwa triangulasi teknik 

merupakan pengecekan keabsahan data dari teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda dengan sumber yang sama. Triangulasi teknik dilakukan  dengan 

cara membandingkan data hasil akhir kemampuan representasi matematis dan data 

hasil wawancara dari subjek penelitian. 

3.10.2 Uji Transferbility (Uji Keteralihan) 

 Uji transferbility terhadap data analisis kemampuan representasi 

matematis dalam Active Learning Group to Group Exchange dengan memberikan 

uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan 
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penelitiannya (Sugiyono, 2015, h. 376). Pada penelitian ini yang dilakukan 

peneliti adalah menguraikan secara terperinci kemampuan representasi matematis 

pada setiap tipe kepribadian Keirsey. 

3.10.3 Uji Dependability (Uji Kebergantungan) 

 Uji dependability terhadap data analisis kemampuan representasi 

matematis dalam Active Learning Group to Group Exchange dilakukan dengan 

cara audit terhadap seluruh proses penelitian. Audit dalam penelitian ini akan 

dilakukan oleh dosen pembimbing penelitian. Bagaimana peneliti memulai 

menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data, sampai dengan membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh 

peneliti kepada dosen pembimbing (Sugiyono, 2015, h. 377). 

3.10.4 Uji Confirmability (Uji Kepastian) 

 Sugiyono (2015, h. 377) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji 

confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Sehingga uji confimability 

merupakan pengujian hasil analisis kemampuan representasi matematis siswa 

dalam Active Learning Group to Group Exchange yang dilakukan peneliti dan 

dosen pembimbing. Untuk memenuhi kriteria uji confirmability maka peneliti 

berusaha agar data yang diuraikan dalam hasil penelitian ini benar-benar data 

yang diperoleh peneliti selama proses penelitian. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, akan disajikan uraian hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang beserta pembahasannya. 

Pada hasil penelitian akan dibahas hasil analisis data awal, pelaksanaan 

pembelajaran, hasil analisis data akhir, hasil analisis data kualitatif, dan deskripsi 

kemampuan representasi matematis ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey. Subbab 

pembahasan akan disajikan uraian tentang kemampuan representasi matematis 

pada Active Learning Group to Group Exchange. 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui bahwa kemampuan representasi 

matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange mencapai 

kriteria ketuntasan minimal dan batas ketuntasan klasikal, mengetahui perbedaan 

kemampuan representasi matematis kelas VIII pada Active Learning Group to 

Group Exchange dan model pembelajaran Problem Based Learning, dan 

mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII ditinjau 

dari tipe kepribadian Keirsey. Berdasarkan saran dari Ibu Elia Rosa selaku guru 

mata pelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang, penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII C sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dan kelas kontrol 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Sebelum 

melaksanakan penelitian, peneliti menyusun instrumen-instrumen pembelajaran 

seperti kisi-kisi soal uji coba, silabus, RPP, angket tipe kepribadian Keirsey, dan 

pedomanan wawancara. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober-November 2019. Setelah 

menentukan kelas penelitian, selanjutnya dilaksanakan pembelajaran pada kedua 

kelas sebanyak empat kali pertemuan. Sebelum dilaksanakan pertemuan pertama 

di kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dilakukan pengisian angket Tipe 

Kepribadian Keirsey pada tanggal 2 Oktober 2019 yang diikuti oleh 32 siswa. 
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 Setelah dilaksanakan pembelajaran pada masing-masing kelas, peneliti 

melakukan tes uji coba kemampuan representasi matematis yang dilaksanakan di 

kelas VIII A pada tanggal 14 Oktober 2019 yang diikuti oleh 32 siswa. Hasil tes 

uji coba dianalisis dan direvisi, kemudian peneliti memberikan tes kemampuan 

representasi matematis untuk kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 16 

Oktober 2019 yang diikuti oleh 32 siswa dan kelas kontrol dilaksanakan pada 

tanggal 18 Oktober 2019 yang diikuti oleh 32 siswa. 

 Selanjutnya pada subbab ini akan dibahas hasil analisis data awal, 

pelaksanaan pembelajaran, hasil analisis data akhir, hasil analisis data kualitatif, 

dan deskripsi kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari tipe 

kepribadian Keirsey. 

4.1.1. Analisis Data Awal 

 Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tes Penilaian 

Harian siswa kelas VIII B dan VIII C SMP Negeri 12 Semarang. Analisis data 

awal dilakukan guna mengetahui apakaha kedua sampel berasal dari populasi 

yang memiliki kondisi awal yang sama atau tidak. Analisis data awal dilakukan 

sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis dalam data awal yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan 

dua rata-rata yang dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data awal dilakukan guna mengetahui apakah kedua sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

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

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

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogorov-

Smirnov dengan bantuan program SPSS 24.0. data awal kedua sampel dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai   Berdasarkan hasil uji 

normalitas diperoleh nilai signifikansi untuk kelas eksperimen adalah 

 dan nilai  signifikansi untuk kelas kontrol adalah 

. Berdasarkan kriteria pengujian maka  diterima. 
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Hal ini menunjukkan bahwa data awal kelas VIII B dan kelas VIII C SMP N 12 

Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data 

awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan guna mengetahui apakah kedua sampel 

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

berikut. 

 (data awal kedua sampel memiliki varians yang sama). 

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

 Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima apabila nilai 

 Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS 24.0. Berdasarkan hasil output uji homogenitas, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar . Karena nilai  maka  

diterima. Sehingga data awal kedua sampel memiliki varians yang sama 

(homogen). Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 10. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

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

yang dipilih memiliki kondisi kemampuan awal yang sama. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

(kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang 

sama). 

(kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang tidak 

sama). 

 Kriteria pengujian ini adalah terima  apabila nilai . Dalam 

penelitian ini uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan bantuan program SPSS 

24.0. Berdasarkan hasil output uji kesamaan dua rata-rata diperoleh nilai 

signifikansi sebesar . Karena nilai  maka  

diterima. Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal dari kedua 
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sampel. Dengan kata lain, kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. 

Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 11. 

4.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Berdasarkan hasil analisis kemampuan awal dan saran dari Ibu Elia Rosa 

selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 12 Semarang, maka 

peneliti menentukan kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang memperoleh 

penerapan pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dan kelas 

VIII C sebagai kelas kontrol yang memeperoleh penerapan pembelajaran model 

Problem Based Learning. Namun pada subbab ini hanya akan diuraikan hasil 

pembelajaran pada kelas eksperimen dengan pembelajaran Active Learning Group 

to Group Exchange. 

 Peneliti melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebanyak empat kali pertemuan pada masing-masing kelas. Pembelajaran 

di kelas eksperimen dan di kelas kontrol setiap pertemuan diberikan Lembar Kerja 

Peserta Didik dan diakhiri dengan kuis di setiap pertemuan. Berikut jadwal 

pembelajaran di kelas dengan penerapan pembelajaran Active Learning Group to 

Group Exchange dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jadwal Pembelajaran Kelas VIII B 

Pertemuan Materi 

Pertemuan ke-1 (2 Oktober 2019) Relasi dan Bentuk Penyajian Relasi 

Pertemuan ke-2 (7 Oktober 2019) Ciri-Ciri Fungsi 

Pertemuan ke-3 (9 Oktober 2019) Bentuk Penyajian Fungsi 

Pertemuan ke-4 (14 Oktober 2019) Bentuk Penyajian Fungsi 

 

 Proses pembelajaran kelas eksperimen pada masing-masing pertemuan 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pertemuan 1 

 Pada pertemuan pertama membahas materi pengertian relasi dan bentuk 

penyajian relasi. Hasil pelaksanaan pembelajaran untuk setiap langkah dari 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange adalah sebagai berikut. 
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1. Langkah 1: pemilihan topik 

 Pada pertemuan pertama membahas tentang pengertian relasi dan bentuk 

penyajian relasi (diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan 

berurutan). Topik tersebut akan dibagi menjadi 5 permasalahan yang berbeda-

beda. Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, guru 

sedikit bertanya tentang diagram Katesius dan himpunan yang menjadi prasyarat 

materi bentuk penyajian relasi. Sekitar 8 siswa dapat memberikan jawaban atas 

pertanyaan dari guru. 

2. Langkah 2: persiapan dan pengelompokan siswa 

 Dalam pembelajaran pada pertemuan pertama ini dibentuk 5 kelompok 

yang setiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Setelah dikelompokkan, guru 

membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi kegiatan untuk 

memahami pengertian relasi dan menyatakan bentuk penyajian relasi. Setiap 

kelompok diberikan LKPD dengan permasalahan yang berbeda-beda terdapat 

permasalahan tentang bagan silsilah keluarga Bapak Mento atau  daftar menu 

rumah makan “Pak As’ari”.  

 Siswa diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan diskusi 

LKPD bersama dengan kelompoknya masing-masing dan menyiapkan presentasi. 

Pada pertemuan pertama, sebanyak 2 kelompok terlihat belum dapat 

menyelesaikan permasalahan secara sistematis yang dimulai dari apa yang 

diketahui hingga kesimpulan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

diskusi yang belum dapat melengkapi LKPD. Setelah selesai mendiskusikan 

LKPD setiap kelompok memilih juru bicara kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Langkah 3: presentasi kelompok 

 Juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil yang mereka peroleh 

dari langkah 2. Presentasi dimulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Guru 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar dari permasalahan yang disajikan 

tentang bentuk penyajian relasi. Pada pertemuan pertama ini, hanya 3 kelompok 

yang maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

4. Langkah 4: umpan balik 
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 Setelah juru bicara kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi 

LKPD, guru mendorong siswa yang lain untuk bertanya atau memberikan 

pendapat kepada kelompok yang melakukan presentasi. Pada pertemuan pertama, 

tidak ada siswa yang berani mengajukan diri untuk bertanya atau menberikan 

tanggapan. Setelah guru mendorong siswa yang lain ada 4 siswa memberikan 

pendapat terkait presentasi tersebut.  

 Pada kegiatan akhir pembelajaran pertemuan pertama, guru memberikan 

kuis sebanyak 2 soal permasalahan kontekstual tentang bentuk penyajian relasi. 

Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang bentuk penyajian relasi masih terdapat 

kurang lebih 15 siswa yang belum dapat menyelesaikan dari permasalahan dengan 

lengkap. 

 Pembelajaran pada pertemuan pertama telah berjalan sesuai dengan RPP 

yang telah disusun seperti pada Lampiran 13. Namun, masih terdapat sedikit 

kendala pada saat kegiatan diskusi, karena kurang lebih 2 kelompok belum 

maksimal dalam berdiskusi dalam mendiskusikan permasalahan terkait bentuk 

penyajian relasi.  

b. Pertemuan 2 

 Pada pertemuan kedua membahas materi ciri-ciri fungsi. Hasil 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap langkah dari pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange adalah sebagai berikut. 

1. Langkah 1: pemilihan topik 

 Pada pertemuan kedua membahas tentang ciri-ciri fungsi. Topik tersebut 

akan dibagi menjadi 4 permasalahan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui 

kesiapan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, guru sedikit bertanya tentang 

pengertian relasi yang menjadi prasyarat materi ciri-ciri fungsi. Sekitar 12 siswa 

dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

2. Langkah 2: persiapan dan pengelompokan siswa 

 Dalam pembelajaran pada pertemuan kedua ini dibentuk 8 kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Setelah dikelompokkan, guru membagikan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi kegiatan untuk memahami ciri-
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ciri fungsi. Setiap kelompok diberikan LKPD dengan permasalahan yang berbeda-

beda terdapat permasalahan tentang aturan membuat kata sandi. 

 Siswa diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk melakukan diskusi 

LKPD bersama dengan kelompoknya masing-masing dan menyiapkan presentasi. 

Pada pertemuan kedua, sebanyak 1 kelompok terlihat belum dapat menyelesaikan 

permasalahan secara sistematis yang dimulai dari apa yang diketahui hingga 

kesimpulan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi yang belum 

dapat melengkapi LKPD. Setelah selesai mendiskusikan LKPD setiap kelompok 

memilih juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

3. Langkah 3: presentasi kelompok 

 Juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil yang mereka peroleh 

dari langkah 2. Presentasi dimulai dari kelompok 1 hingga kelompok 8. Guru 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar dari permasalahan yang disajikan 

tentang bentuk penyajian relasi. Pada pertemuan kedua ini, hanya 4 kelompok 

yang maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

4. Langkah 4: umpan balik 

 Setelah juru bicara kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi 

LKPD, guru mendorong siswa yang lain untuk bertanya atau memberikan 

pendapat kepada kelompok yang melakukan presentasi. Pada pertemuan kedua, 

sebanyak 4 siswa berani mengajukan diri untuk bertanya atau menberikan 

tanggapan. Anggota kelompok yang melakukan presentasi dapat memberikan 

tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh siswa yang lain. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran pertemuan kedua, guru memberikan 

kuis sebanyak 2 soal permasalahan kontekstual tentang bentuk penyajian relasi. 

Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang bentuk penyajian relasi masih terdapat 

kurang lebih 10 siswa yang belum dapat menyelesaikan dari permasalahan dengan 

lengkap. 

 Pembelajaran pada pertemuan kedua telah berjalan sesuai dengan RPP 

yang telah disusun seperti pada Lampiran 13. Namun, masih terdapat sedikit 

kendala pada saat kegiatan diskusi, karena kurang lebih 1 kelompok belum 
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maksimal dalam berdiskusi dalam mendiskusikan permasalahan terkait 

memahami ciri-ciri fungsi.  

c. Pertemuan 3 

 Pada pertemuan ketiga membahas materi bentuk penyajian fungsi. Hasil 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap langkah dari pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange adalah sebagai berikut. 

1. Langkah 1: pemilihan topik 

 Pada pertemuan ketiga membahas tentang bentuk penyajian fungsi. Topik 

tersebut akan dibagi menjadi 3 permasalahan yang berbeda-beda. Untuk 

mengetahui kesiapan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, guru sedikit 

bertanya tentang bentuk penyajian relasi yang menjadi prasyarat materi ciri-ciri 

fungsi. Sekitar 12 siswa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

2. Langkah 2: persiapan dan pengelompokan siswa 

 Dalam pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dibentuk 6 kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Setelah dikelompokkan, guru membagikan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi kegiatan untuk menyatakan 

bentuk fungsi. Setiap kelompok diberikan LKPD dengan permasalahan yang 

berbeda-beda terdapat permasalahan tentang contoh fungsi. 

 Siswa diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan diskusi 

LKPD bersama dengan kelompoknya masing-masing dan menyiapkan presentasi. 

Pada pertemuan ketiga, sebanyak 1 kelompok terlihat belum dapat menyelesaikan 

permasalahan secara sistematis yang dimulai dari apa yang diketahui hingga 

kesimpulan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi yang belum 

dapat melengkapi LKPD. Setelah selesai mendiskusikan LKPD setiap kelompok 

memilih juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

3. Langkah 3: presentasi kelompok 

 Juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil yang mereka peroleh 

dari langkah 2. Presentasi dimulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Guru 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar dari permasalahan yang disajikan 

tentang bentuk penyajian relasi. Pada pertemuan kedua ini, hanya 3 kelompok 

yang maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. 



83 
 

 

4. Langkah 4: umpan balik 

 Setelah juru bicara kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi 

LKPD, guru mendorong siswa yang lain untuk bertanya atau memberikan 

pendapat kepada kelompok yang melakukan presentasi. Pada pertemuan ketiga, 

sebanyak 3 siswa berani mengajukan diri untuk bertanya atau memberikan 

tanggapan. Anggota kelompok yang melakukan presentasi dapat memberikan 

tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh siswa yang lain. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran pertemuan ketiga, guru memberikan 

kuis sebanyak 2 soal permasalahan kontekstual tentang bentuk penyajian fungsi. 

Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang bentuk penyajian relasi masih terdapat 

kurang lebih 5 siswa yang belum dapat menyelesaikan dari permasalahan dengan 

lengkap. 

 Pembelajaran pada pertemuan ketiga telah berjalan sesuai dengan RPP 

yang telah disusun seperti pada Lampiran 13. Namun, masih terdapat sedikit 

kendala pada saat kegiatan diskusi, karena kurang lebih 1 kelompok belum 

maksimal dalam berdiskusi dalam mendiskusikan permasalahan terkait 

menyatakan bentuk penyajian relasi.  

d. Pertemuan 4 

 Pada pertemuan keempat membahas materi bentuk penyajian fungsi. Hasil 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap langkah dari pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange adalah sebagai berikut. 

1. Langkah 1: pemilihan topik 

 Pada pertemuan keempat membahas tentang bentuk penyajian fungsi. 

Topik tersebut akan dibagi menjadi 2 permasalahan yang berbeda-beda. Untuk 

mengetahui kesiapan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, guru sedikit 

bertanya tentang bentuk penyajian relasi yang menjadi prasyarat materi bentuk 

penyajian fungsi. Sekitar 12 siswa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan 

dari guru. 

2. Langkah 2: persiapan dan pengelompokan siswa 

 Dalam pembelajaran pada pertemuan pertama ini dibentuk 4 kelompok 

yang setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Setelah dikelompokkan, guru 
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membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi kegiatan untuk 

menyatakan bentuk penyajian fungsi. Setiap kelompok diberikan LKPD dengan 

permasalahan yang berbeda-beda terdapat permasalahan tentang aturan membuat 

kata sandi. 

 Siswa diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk melakukan diskusi 

LKPD bersama dengan kelompoknya masing-masing dan menyiapkan presentasi. 

Pada pertemuan keempat, sebanyak 1 kelompok terlihat belum dapat 

menyelesaikan permasalahan secara sistematis yang dimulai dari apa yang 

diketahui hingga kesimpulan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

diskusi yang belum dapat melengkapi LKPD. Setelah selesai mendiskusikan 

LKPD setiap kelompok memilih juru bicara kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

3. Langkah 3: presentasi kelompok 

 Juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil yang mereka peroleh 

dari langkah 2. Presentasi dimulai dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Guru 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar dari permasalahan yang disajikan 

tentang bentuk penyajian relasi. Pada pertemuan keempat ini, semua keelompok 

maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

4. Langkah 4: umpan balik 

 Setelah juru bicara kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi 

LKPD, guru mendorong siswa yang lain untuk bertanya atau memberikan 

pendapat kepada kelompok yang melakukan presentasi. Pada pertemuan keempat, 

sebanyak 4 siswa berani mengajukan diri untuk bertanya atau menberikan 

tanggapan. Anggota kelompok yang melakukan presentasi dapat memberikan 

tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh siswa yang lain. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran pertemuan kedua, guru memberikan 

kuis sebanyak 1 soal permasalahan kontekstual tentang bentuk penyajian fungsi. 

Dari hasil pekerjaan soal kuis tentang bentuk penyajian fungsi masih terdapat 

kurang lebih 3 siswa yang belum dapat menyelesaikan dari permasalahan dengan 

lengkap. 
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 Pembelajaran pada pertemuan keempat telah berjalan sesuai dengan RPP 

yang telah disusun seperti pada Lampiran 13. Namun, masih terdapat sedikit 

kendala pada saat kegiatan diskusi, karena kurang lebih 1 kelompok belum 

maksimal dalam berdiskusi dalam mendiskusikan permasalahan terkait 

menyatakan bentuk penyajian fungsi.  

 Pelaksanaan pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

keempat terdapat perubahan pada aktivitas siswa meliputi proses diskusi 

melengkapi LKPD dan hasil pekerjaan siswa pada soal kuis. Dan juga keaktifan 

siswa dalam pertanya saat presentasi juga mengalami perubahan menjadi lebih 

baik. Pada pertemuan pertama tidak terlihat siswa berani bertanya pada saat 

presentasi. Namun pada pertemuan kedua sampai keempat terdapat beberapa 

siswa berani bertanya pada saat presentasi. Proses pembelajaran menjadi lebih 

aktif dengan pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang unik. Hasil kuis siswa dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan keempat juga menjadi lebih baik yang 

dapat dilihat dari hasil penyelesaian mereka yang sudah sistematis dan jelas dari 

memahami soal sampai menuliskan kesimpulan. Berdasarkan catatan peneliti 

selama pembelajaran, hampir seluruh siswa telah mampu mengungkapkan ide-ide 

matematis mereka pada saat berdiskusi dengan kelompoknya. 

 Proses pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan selama empat kali 

pertemuan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Siswa kelas kontrol 

memperoleh perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Pada setiap pertemuan siswa diberikan LKPD dan diakhiri dengan kuis. 

Berikut jadwal pembelajaran kelas kontrol dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jadwal Pembelajaran Kelas VIII C 

Pertemuan Materi 

Pertemuan ke-1 (2019) Relasi dan Bentuk Penyajian Relasi 

Pertemuan ke-2 (2019) Ciri-Ciri Fungsi 

Pertemuan ke-3 (2019) Bentuk Penyajian Fungsi 

Pertemuan ke-4 (2019) Bentuk Penyajian Fungsi 
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 Setelah kedua kelas diberikan perlakuan, selanjutnya siswa diberikan tes 

akhir kemampuan representasi matematis. Siswa dengan pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange diberikan tes akhir kemampuan representasi 

matematis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, 

sedangkan siswa dengan model pembelajaran Problem Based Learning diberikan 

tes akhir kemampuan representasi matematis yang dilaksanakan pada hari Jumat, 

tanggal 18 Oktober 2019 sebelum pelaksanaan tes, peneliti menjelaskan aturan, 

tata cara pengerjaan tes dan waktu pengerjaan tes selama kurang lebih 100 menit. 

Banyak soal tes akhir kemampuan representasi matematis adalah 6 butir soal. 

 Berdasarkan hasil angket tipe kepribadian Keirsey dipilih dua siswa dari 

setiap tipe kepribadian Guardian, Artisant, Idealist, dan Rational untuk 

diwawancarai berkaitan dengan kemampuan representasi matematisnya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Creswell (2003, h. 14), pengambilan sampel untuk 

memaksimalkan persamaan dan perbedaan informasi. Wawancara dilakukan pada 

hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan 

pada saat selesai kegiatan belajar mengajar. 

4.1.3. Analisis Data Akhir 

 Setelah kelas eksperimen memperoleh perlakuan pembelajaran Active 

Learning group to Group Exchange dan kelas kontrol memperoleh perlakuan 

model pembelajaran Problem Based Learning, kedua kelas diberikan tes akhir 

kemampuan representasi matematis untuk mengukur kemampuan representasi 

siswa. Data hasil tes akhir tersebut dijadikan data tahap akhir yang selanjutnya 

dilakukan analisis. Analisis data akhir terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, 

uji hipotesis 1 (Kriteria Ketuntasan Minimal), uji hipotesisi 2 (Batas Ketuntasan 

Klasikal), uji hipotesis 3 (Perbedaan Rata-rata Kemampuan Rpresentasi 

Matematis), dan uji hipotesis 4 (Perbedaan Proporsi Hasil Tes Kemampuan 

Representasi Matematis). 

4.1.3.1.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas data akhir dilakukan guna mengetahui apakah data dari nilai 

tes kemampuan representasi matematis dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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: data akhir kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

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

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogorov-

Smirnov dengan bantuan program SPSS 24.0. Data akhir kedua sampel dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai   Berdasarkan hasil uji 

normalitas diperoleh nilai signifikansi untuk kelas eksperimen adalah 

 dan nilai  signifikansi untuk kelas kontrol adalah 

. Berdasarkan kriteria pengujian maka  diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa data akhir kelas VIII B dan kelas VIII C SMP N 12 

Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data 

awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 31. 

4.1.3.2.  Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan guna mengetahui apakah data dari nilai tes 

kemampuan representasi matematis dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

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

berikut. 

 (data akhir kedua sampel memiliki varians yang sama). 

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

 Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima apabila nilai 

 Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS 24.0. Berdasarkan hasil output uji homogenitas, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar . Karena nilai  maka  

diterima. Sehingga data akhir kedua sampel memiliki varians yang sama 

(homogen). Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 32. 

4.1.3.3.  Uji Hipotesis 1 (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

 Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

representasi matematis siswa pada materi Relasi dan Fungsi dengan penerapan 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan tuntas apabila 

hasil tes mencapai atau melebihi kriteria ketuntasan minimal yang telah peneliti 
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tetapkan sebelumnya yaitu 70. Rumus yang digunakan untuk menentukan kriteria 

ketuntasan minimal adalah rata-rata dari intake, kompleksitas, dan daya dukung. 

Data yang digunakan pada uji hipotesis 1 adalah data tes akhir kemampuan 

representasi matematis pada kelas eksperimen yang diberikan penerapan 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange. Pada uji hipotesis 1 ini 

dugunakan uji ketuntasan rata-rata pihak kanan yang akan dijelaskan pada uraian 

berikut ini.  

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

:  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal) 

 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange mencapai kriteria ketuntasan 

minimal) 

Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai  dengan nilai  

dengan peluang , ,  dan . Jika  ≥   maka 

H0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  dan 

 adalah 1,696. Sehingga   dan  ditolak. Jadi, rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning Group to Group 

Exchange mencapai atau melebihi kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. 

Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 33. 

4.1.3.4.  Uji Hipotesisi 2 (Batas Ketuntasan Klasikal) 

Uji hipotesisi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

representasi matematis siswa pada materi Relasi dan Fungsi dengan penerapan 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dapat mencapai batas 

ketuntasan klasikal. Dalam penelitian ini pembelajaran dapat dikatakan tuntas 

apabila hasil tes mencapai atau melebihi batas ketuntasan klasikal yang telah 

peneliti tetapkan sebelumnya yaitu proporsinya lebih dari 75% yang mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. Data yang digunakan pada uji hipotesis 2 adalah data 
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hasil tes akhir kemampuan representasi matematis pada kelas eksperimen yang 

diberikan penerapan pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange 

pada uji hipotesis 2 ini menggunakan uji proporsi satu pihak kanan yang akan 

dijelaskan pada uraian beriku ini. 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

:   0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen belum mencapai batas 

tuntas klasikal pada tes kemampuan representasi matematis siswa 

pada Active Learning Group to Group Exchange) 

 :   0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen mencapai batas tuntas 

klasikal pada tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group Exchange) 

 Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai  dengan nilai  

dengan peluang dan  Jika  ≥   maka H0 ditolak. 

Sehingga persentase siswa pada kelas sampel sudah mencapai ketuntasan klasikal 

mencapai 75%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai = 1,68 dan 

=1,64. Sehingga  >    dan  ditolak. Jadi, 

persentase siswa pada kelas eksperimen mencapai batas tuntas klasikal pada tes 

kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning Group to Group 

Exchange lebih dari 75%. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 34. 

4.1.3.5.  Uji Hipotesis 3 (Perbedaan Rata-rata Kemampuan Representasi 

Matematis) 

 Dalam hipotesisi ini dilakukan uji perbedaan dua rata-rata. Uji perbedaan 

dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa dengan penerapan pembelajaran Active Learning 

Group to Group Exchange lebih baik dari rata-rata kemampuan representasi 

matematis dengan penerapan model pembelajran Problem Based Learning. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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H0 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange kurang dari atau sama dengan rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model  Problem 

Based Learning) 

H1 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange lebih dari rata-rata kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran model  Problem Based Learning) 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga  dengan harga 

dengan nilai peluang , dan . Jika 

harga    maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai  dan  dengan  adalah  

sehingga  ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada 

Active Learning Group to Group Exchange lebih dari rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based Learning. 

Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 35. 

4.1.3.6.  Uji Hipotesis 4 (Perbedaan Proporsi Hasil Tes Kemampuan Representasi 

Matematis) 

 Dalam hipotesis ini dilakukan uji perbedaan dua proporsi, yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang tuntas pada kemampuan 

representasi matematis dengan penerapan pembelajaran Active Learning Group to 

Group Exchange lebih baik dari proporsi siswa yang tuntas pada kemampuan 

representasi matematis dengan penereapan model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 :  (proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange kurang 

dari atau sama dengan proporsi hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based 

Leaning) 
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H1 :  (proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange lebih dari 

proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran model Problem Based Leaning) 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga  dengan harga 

dengan nilai peluang  dan . Jika harga    

maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai  

dan  dengan peluang   adalah 

 maka  ditolak. Jadi, proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis 

siswa dengan Active Learning Group to Group Exchange lebih dari proporsi hasil 

tes kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran model 

Problem Based Learning. Perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran 36. 

4.1.4. Hasil Analisis Data Kualitatif 

 Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

representasi matematis pada penerapan pembelajaran Active Learning Group to 

Group Exchange diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, yang 

dimulai dari mengorekai hasil angket tipe kepribadian Keirsey, menentukan 

subyek yang akan diwawancarai, dan melakukan wawancara terhadap subjek 

penelitian. 

 Pada subbab ini akan dibahas proses analisis data angket tipe kepribadian 

Keirsey, pemilihan subjek penelitian, dan proses analisis kemampuan representasi 

matematis siswa dari masing-masing subjek untuk setiap tipe kepribadian Keirsey. 

Dalam proses analisis kemampuan representasi matematis, digunakan hasil tes 

akhir kemampuan representasi matematis dan hasil wawancara terhadap subjek 

penelitian. Indikator kemampuan representasi matematis yang dianalisis meliputi: 

(1) Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi verbal ke 

representasi diagram, grafik, atau tabel; (2) Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah; (3) Membuat persamaan atau model matematika 

dari representasi yang diberikan; (4) Penyelesaian masalah dengan melibatkan 
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ekspresi matematis; dan (5) Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

4.1.4.1. Analisis Data Angket Tipe Kepribadian Keirsey 

 Pengisian angket penggolongan tipe kepribadian Keirsey dilakukan pada 

kelas eksperimen yang terdiri dari 32 siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 

Semarang. Pengisian angket dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 

pengisian angket penggolongan tipe kepribadian Keirsey dilaksanakan pada 

pertemuan pertama sehingga peneliti selama proses kegiatan belajar mengajar 

dapat mengamati perilaku masing-masing tipe kepribadian. Angket tipe 

kepribadian Keirsey terdiri atas 16 butir dengan setiap butirnya memiliki empat 

pilihan jawaban. Siswa diminta untuk mengurutkan pilihan jawaban yang 

disediakann atas setiap butirnya. Pilihan jawaban diurutkan dari satu yang paling 

sesuai dengan kepribadian masing-masing siswa hingga empat yang paling tidak 

sesuai. Bilangan hasil pengurutan diletakaan pada kotak yang disediakan di 

samping pilihan jawaban. Setelah selesai mengisi 16 butir, hasil pengurutan 

jawaban siswa dipindahkan ke tabel yang disediakan di lembar selanjutnya pada 

angket tipe kepribadian. Kemudian siswa menjumlahkan secara mendatar semua 

bilangan yang ada di samping kanan kotak a (baris a). Hasil penjumlahan 

dituliskan pada kolom Total sesuai dengan barisnya. Hal yang sama dilakukan 

pada jawaban b, c, dan d sesuai yang dipilih oleh siswa. Penentuan subjek Artisan 

, Idealist, Guardian, dan Rational tersebut didasarkan pada hasil penjumlahan 

terendah pada angket penggolongan tipe kepribadian Keirsey masing-masing 

siswa. 

 Dari hasil analisis pengisian angket penggolongan tipe kepribadian 

Keirsey yang dapat dilihat pada lampiran 37 diperoleh data distribusi tipe 

kepribadian siswa yang disajikan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Distribusi dan Persentase Siswa Berdasarkan Tipe Kepribadian 

Tipe Kepribadian Banyak Presentase (%) 

Artisan 2 6,25% 

Idealist 22 68,75% 

Guardian 2 6,25% 

Rational 2 6,25% 

Idealist-Guardian 1 3,125% 

Idealist-Rational 3 9,375% 

Jumlah 32 100% 

 Berdasarkan tabel 4.3 didefinisikan enam tipe kepribadian siswa yaitu 

Artisan, Idealist, Guardian, Rational, Idealist-Guardian, dan Idealist-Rational. 

Berdasarkan catatan peneliti pada saat pembelajaran terhadap beberapa siswa, 

siswa dengan tipe Artisan sangat aktif dalam pembelajaran karena tipe Artisan 

menyukai pembelajaran yang banyak demonstrasi, diskusi, dan presentasi hal ini 

sesuai dengan Active Learning GGE. Namun tipe Artisan kurang teliti dalam 

mengerjakan soal, ia ingin mengerjakan sesuatu secara cepat bahkan sering 

cenderung tergesa-gesa. Siswa dengan tipe kepribadian Idealist pada saat 

presentasi membatasi penjelasan karena ia menganggap bahwa apa yang jelas bagi 

mereka pasti jelas untuk orang lain. Namun pada saat mengerjakan soal ia 

memiliki daya juang dan kreativas yang tinggi. Siswa dengan tipe kepribadian 

Rational terkadang kurang fokus pada saat pembelajaran karena ia cenderung 

mengabaikan materi yang dirasa tidak perlu. Dan siswa dengan tipe kepribadian 

Guardian pada saat pembelajaran menyukai pengulangan materi. 

4.1.4.2. Pemilihan Subjek Penelitian 

 Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan menggunakan pertimbangan hasil angket, tes kemampuan representasi 

matematis, dan keaktifan. Setelah peneliti memperoleh hasil angket penggolongan 

tipe kepribadian siswa, selanjutnya dipilih dua siswa yang mewakili setiap tipe 

kepibadian Keirsey. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan pertimbangan 

dari nilai tes akhir kemampuan representasi matematis dan pertimbangan Ibu Elia 

Rosa selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 12 Semarang terkait 

keaktifan dalam pembelajaran matematika. Pertimbangan tersebut meliputi cara 

menjawab siswa saat diberikan pertanyaan tentang hasil pekerjaannya dalam tes 



94 
 

 

kemampuan representasi matematis dan keaktifan dalam pembelajaran 

matematika. Siswa yang dipilih menjadi subjek penelitian merupakan beberapa 

siswa yang tidak mudah gugup dan canggung, sehingga memudahkan peneliti saat 

meberikan pertanyaan kepada subjek. Subjek yang dipilih kemudian 

diwawancarai. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 

Oktober 2019  berdasarkan hasil angket penggolongan tipe kepribadian siswa 

pada lampiran 37 , berikut ini disajikan tabel pemilihan subjek penelitian pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Subjek Penelitian 

Tipe Kepribadian Kode Siswa 

Gaurdian 1. E-04                G1 

 2. E-12                G2 

Artisan 1. E-16                A1 

 2. E-26                A2 

Idealist 1. E-08                I1 

 2. E-19                I2 

Rational 1. E-25                R1 

 2. E-15                R2 

Pengambilan dua siswa dari setiap tipe kepribadian Keirsey karena sesuai dengan 

prosedur penelitian yang telah dibuat.  

4.1.5. Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Tipe 

Kepribadian Keirsey 

 Subjek penelitian mengerjakan 6 butir soal tes kemampuan representasi 

matematis. Pada analisis data berikut ini diambil keenam butir soal untuk 

dianalisis. Hal ini dikarenakan dalam keenam soal tersebut menandung lima 

indikator kemampuan representasi matematis. Sehingga agar semua indikator 

terdeskripsi, maka keenam soal tersebut dianalisis. Analisis kemampuan 

representasi matematis akan diawali dari soal nomor 1 dan nomor 2, kemudian 

soal no 3, dan diakhiri dengan soal nomor 6. 

4.1.5.1. Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Tipe Kepribadian 

Guardian 

4.1.5.1.1. Subjek Penelitian G1 

4.1.5.1.1.1.  Soal Nomor 1 dan nomor 2 
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 Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2  dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

 Hasil pekerjaan subjek G1 pada Nomor 1apat dilihat pada gambar 4.1 dan 

nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 1 
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Gambar 4.2 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa G1 mampu memahami soal nomor 

1 dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. G1 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. G1 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab G1. Kemudian G1 juga telah 

mampu menggambarkan diagram Kartesius. Setelah dilakukan pengecekan, hasil 

pekerjaan G1 soal nomor 1 sudah sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29.  

 Berdasarkan gambar 4.2 G1 mampu memahami soal karena mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal dengan benar dan 

lengkap. Subjek G1 mampu menyebutkan anggota himpunan A dan anggota 

himpunan B namun kurang lengkap. G1 juga mampu membuat diagram panah, 

setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan G1 kurang sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Artinya, G1 kurang mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram Kartesius.  
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b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G1 pada hasil pekerjaan Nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek G1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek G1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

 Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 

1 dan nomor 2, G1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar 

dan lengkap baik soal nomor 1 dan nomor 2 yang dapat dilihat selengkapnya pada 

Lampiran 40. Dan juga G1 sudah mampu menjelaskan penyelesaian masalah 

secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menjelaskan apa yang diketahui 

hingga menjelaskan kesimpulan permasalahan baik soal nomor 1 dan 2. G1 juga 

sudah mampu menyebutkan permisalan untuk himpunan yang dituliskan di dalam 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

G1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

G1 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

 menggambar  diagramnya. 
 

P : coba Alifa sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

G1 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Alifa sebutkan sudah 

 lengkap?  

G1 : menurut saya sudah, Bu. 

P : apakah 2 tidak termasuk anggota himpunan A dan 100 tidak 

 termasuk anggota himpunan B? 

G1 : oh iya, Bu. 2 termasuk anggota himpuan A karena 2 termasuk 

 bilangan prima. Dan 100 juga termasuk anggota himpunan B. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

G1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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soal dan anggota-anggota himpunan yang dituliskan dalam soal. Tetapi pada soal 

nomor 2 subjek G1 menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B kurang 

benar. Artinya G1 kurang mampu menyajikan kembali data atau informasi dari 

suatu representasi ke representasi diagram.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1, subjek G1 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

benar sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. G1 mencari nilai 

yang diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata, serta dapat 

menggambarkan diagram Kartesius, dan juga menentukan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. Saat wawancara G1 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan lengkap sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat 

ditanya anggota himpunan A dan anggota himpunan B, G1 juga dapat menjawab 

dengan yakin dan tegas. Dan pada soal nomor 2, subjek G1 memahami soal 

mampu menuliskan dan menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Penyelesaian masalah untuk nomor 2 subjek G1 menjawab kurang 

lengkap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G1 kurang memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek G1 

menyajikan dalam representasi diagram Kartesius dan diagram panah dengan 

kurang lengkap karena penyelesaian permasalahan yang kurang lengkap dan benar 

sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.1.1.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 
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Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G1 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.3 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa G1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. G1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. G1 tidak mampu 

untuk menemukan rumus fungsi . Kemudian G1 juga telah mampu menyatakan 

rumus fungsi  dengan cara tabel tetapi belum benar. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan G1 soal nomor 3 kurang sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Artinya, G1 kurang mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G1 pada nomor 3. Untuk hasil wawancara selengkapnya  

dapat dilihat pada lampiran 40. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, G1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 40. G1 kurang mampu menyelesaikan 

permasalahan nomor 3 karena G1 tidak dapat menjelaskan bagaimana cara 

penyelesaiannya hanya saja menyebutkan rumus fungsi . Kemudian G1 juga 

sudah mampu menyebutkan anggota-anggota domain fungsi  yang diketahui 

dalam soal, tetapi G1 tidak mampu menyebutkan range dari fungsi . Artinya G1 

kurang mampu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil 

pekerjaan nomor 3, subjek G1 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. 

G1 hanya dapat menuliskan rumus fungsi . Saat wawancara G1 juga tidak dapat 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut. Saat 

ditanya anggota domain, G1 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Tetapi saat 

ditanya anggota range fungsi , G1 menyebutkan dengan yakin dan tegas tetapi 

hasil tersebut kurang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G1 kurang memenuhi 

indikator kemampuan representasi matematis yaitu menggunakan representasi 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya bingung 

 bu untuk menentukan rumus fungsi  nya jadi saya langsung 

 menuliskan rumus fungsi . 

P : dari domain dan grafik fungsi yang diketahui dari soal, apakah Alifa 

 dapat membuat persamaan matematis? 

G1 : tidak, Bu. Saya bingung bagaimana cara membuat persamaan 

 matematis. 
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visual untuk menyelesaikan masalah yang dalam penelitian ini subjek G1 tidak 

dapat menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk menyelesaikan masalah 

karena telah menyelesaikan permasalahan kurang lengkap dan benar sesuai 

dengan kunci jawaban. 

4.1.5.1.1.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G1 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.4 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa G1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. G1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. G1 telah mampu untuk 
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menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab G1. Kemudian G1 juga telah 

mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan G1 soal nomor 4 sudah sesuai dengan kunci jawaban 

tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, 

G1 sudah mampu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang dibeikan yaitu kata-kata. Kemudian, G1 juga sudah mampu 

menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G1 pada hasil pekerjaan nomor 4. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, G1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 40. Selain itu G1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. G1 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh G1 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Kemudian G1 juga sudah mampu 

memisalkan lama waktu parkir kendaraan. Artinya G1 mampu Membuat 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

G1 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua 

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

G1 : saya pakai cara manual, Bu. Misalkan satu jam harus bayar berapa 

 jadi Bona harus membayar Rp 5.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa 

 memarkir  mobil selama 5 jam. 
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persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

representasi kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 4, subjek G1 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

benar sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. G1 mencari rumus 

fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta dapat 

menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. Saat wawancara G1 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan lengkap sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat 

ditanya rumus tarif parkir kendaraan, G1 juga dapat menjawab dengan yakin dan 

tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G1 memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang diberikan yang dalam penelitian ini subjek G1 membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal (kata-kata) dengan 

baik karena telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai 

dengan kunci jawaban. 

4.1.5.1.1.4.  Soal Nomor 5 
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Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematika yaitu persamaan atau 

model matematika yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat 

pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G1 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa G1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. G1 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. G1 telah mampu untuk 

menemukan volume air setelah 4 menit, tetapi G1 belum mampu menemukan 

volume air sebelum air dialirkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada 

lembar jawab G1. Kemudian G1 juga telah mampu menentukan volume air 

setelah 13 menit. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan G1 soal nomor 5 

sudah sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. Artinya, G1 sudah mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Kemudian, G1 juga sudah mampu 

menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 5. 

b) Hasil Wawancara 
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Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G1 pada hasil pekerjaan nomor 5. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, G1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 40. Selain itu G1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menuliskan 

apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. G1 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk volume air selama 5 menit dan 9 menit. 

Langkah yang dilakukan oleh G1 kurang lengkap, tetapi hasil yang diperoleh 

sudah benar. Kemudian G1 juga sudah mampu menentukan volume air selama 13 

menit. Artinya G1 mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 5, subjek G1 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

P : bagaimana cara Alifa menyelesaikan soal ini? 

G1 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air selama 

 13 menit dari penjumlahan 9 menit dan 4 menit. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

G1 : 24 liter, Bu. 

P : 24 liter ini kan volume air selama 4 menit, jadi volume sebelum air 

 dialirkan 6 liter. Menggunakan cara seperti jawabannya sudah lengkap 

 tetapi bisa juga menggunakan persamaan volume air yang diketahui 

 dalam soal ini. Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini 

 dengan menggunakan persamaan matematis? 

G1 : iya bu saya ingat yang diketahui dalam soal ini disubstitusikan ke 

 dalam persamaan ini kemudian dieliminasi, Bu. 
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benar. G1 mencari volume air selama 4 menit, serta dapat menentukan volume air 

selama 13 menit, dan juga menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar. Saat wawancara G1 juga menjelaskan bagaimana langkahnya dalam 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan lengkap sesuai dengan hasil 

pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa G1 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam 

penelitian ini subjek G1 melibatkan ekspresi matematis  dengan baik karena telah 

menyelesaikan permasalahan. 

4.1.5.1.1.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G1 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan G1 Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa G1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, G1 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G1 pada hasil pekerjaan nomor 6. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 40. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, G1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 40. Selain itu G1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh G1 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-

hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian G1 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya G1 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G1 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Sedangkan saat wawancara G1 juga menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara G1 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, G1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

G1 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Alifia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

G1 : saya mengambil cerita makanan kesukaan, Bu. 

P : lalu apakah Alifa dapat menyajikan fungsi dalam himpunan pasangan 

 berurutan? 

G1 : iya bisa, Bu.  
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G1 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.1.2. Subjek Penelitian G2 

4.1.5.1.2.1.  Soal Nomor 1 dan nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan nomor 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius yang telah dipelajari 

oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G2 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.7 dan 

nomor 2 dapat dilihat pada gamabar 4.8 sebagai berikut. 

Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan G2 Nomor 1 
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Gambar 4.8 Hasil Pekerjaan G2 Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa G2 mampu memahami soal nomor 

1 dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. G2 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. G2 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan cara menjumlah semua nilai yang diketahui 

dalam soal dibagi banyak siswa. Tetapi hasil pekerjaan G2 kurang lengkap  dan 

tidak sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar 

jawab G2. Kemudian G2 juga telah mampu menggambarkan diagram Kartesius. 

Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan G2 terkait diagram Kartesius 

kurang sesuai sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

 Berdasarkan gambar 4.8 subjek G2 mampu memahami soal karena mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyankan. Kemudian G2 juga dapat 
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menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B dengan benar dan lengakp. G2 

juga dapat membuat diagram panah, setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan 

G2 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis. artinya, 

G2 kurang mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi 

ke representasi diagram Kartesius. Kemudian, G2 juga sudah mampu menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan pada nomor 1, tetapi kurang lengkap. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G2 pada hasil pekerjaan nomor 1 dan nomor 2. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek G2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek G2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

nomor 2, G2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

G2 : menjumlahkan semua nilai yang diketahui dibagi banyak siswa , Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

G2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi, Naila dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 6,5. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

G2 : tidak, Bu. 
 

P : bagaimana langkah Fachri dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

G2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Fachri sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

G2 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Fachri sebutkan sudah 

 lengkap?  

G2 : kurang yakin, Bu. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

G2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap 

yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 41. Selain itu G2 sudah mampu 

menyebutkan penyelesaian masalah yang dimulai dari menyebutkan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Tetapi G2 menyebutkan 

dengan ragu-ragu. Artinya G2 kurang mampu menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1, subjek G2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada 

dan kurang sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. G2 mencari 

nilai yang diperoleh Afif dengan cara menjumlahkan semua nilai yang diketahui 

dibagi dengan banyak siswa dan hasil pekerjaan G2 kurang lengkap, serta dapat 

menggambarkan diagram Kartesius kurang lengkap, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan. Saat wawancara G2 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan sedikit ragu-ragu serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan A dan 

anggota himpunan B, G2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Tetapi 

pada soal nomor 2 G2 dapat menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B 

dengan benar serta dapat menggambarkan diagram panah dengan lengkap dan 

benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G2 kurang memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek G2 

menyajikan dalam diagram Kartesius kurang baik karena menyelesaikan 

permasalahan kurang lengkap dan lengkap sesuai dengan kunci jawaban. 
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4.1.5.1.2.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G2 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.9 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan G2 Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa G2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. G2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. G2 mampu untuk 

menemukan rumus fungsi  dengan benar dan lengkap. Kemudian G2 juga kurang 

mampu menyatakan rumus fungsi  dengan cara tabel. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan G2 untuk menentukan rumus fungsi  sesuai dengan 

kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada 

Lampiran 29. Artinya, G2 mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 
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b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G2 pada hasil pekerjaan nomor 3. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, G2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 41. G2 mampu menyelesaikan permasalahan 

nomor 3 karena G2 dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya untuk 

menentukan rumus fungsi . Kemudian G2 juga sudah mampu menyebutkan 

anggota-anggota domain fungsi  yang diketahui dalam soal, tetapi G2 tidak 

mampu menyebutkan range dari fungsi . Artinya G2 mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil 

pekerjaan nomor 3, subjek G2 mampu menyelesaikan masalah yang ada. G2 dapat 

menentukan rumus fungsi . Saat wawancara G2 juga dapat menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut. Saat ditanya anggota 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G2 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya 

 substitusikan domain dan range kedalam bentuk umum persamaan 

 linear  untuk menentukan rumus fungsi . 

P : setelah Fachri memperoleh persamaan matematis, apa langkah 

 selanjutnya yang dilakukan Fachri? 

G2 : saya substitusikan, Bu. Karena pada titik  diperoleh  

  sehingga . Dan saya substitusikan ke 

 persamaan  sehingga  
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domain, G2 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Tetapi saat ditanya anggota 

range fungsi , G2 menyebutkan dengan yakin dan tegas tetapi hasil tersebut 

kurang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G2 memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah yang dalam penelitian ini subjek G2 dapat menggunakan 

representasi visual yaitu grafik untuk menyelesaikan masalah karena telah 

menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan kunci 

jawaban. 

4.1.5.1.2.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G2 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.10 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.10 Hasil Pekerjaan G2 Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.10 terlihat bahwa G2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. G2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 
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yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. G2 telah mampu untuk 

menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab G2. Kemudian G2 juga telah 

mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan G2 soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Artinya, G2 sudah mampu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang diberikan yaitu kata-kata. Kemudian, G2 juga sudah 

mampu menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G2 pada hasil pekerjaan nomor 4. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, G2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 41. Selain itu G2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menuliskan 

apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. G2 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh G2 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

G2 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua 

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

  untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

G2 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 2,5 

 jam. 
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parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Kemudian G2 juga sudah mampu 

memisalkan lama waktu parkir kendaraan. Artinya G2 mampu Membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 4, subjek G2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada 

karena kurang sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. G2 mencari 

rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta kurang 

mampu menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan 

dari permasalahan. Saat wawancara G2 juga menjelaskan bagaimana langkahnya 

dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan hasil pekerjaannya serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya rumus tarif parkir 

kendaraan, G2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa G2 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yang dalam penelitian ini subjek G2 membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal (kata-kata) dengan baik karena telah 

menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan kunci 

jawaban. 

4.1.5.1.2.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius 

yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  



117 
 

 

Hasil pekerjaan subjek G2 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.11 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan G2 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.11 terlihat bahwa G2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. G2 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. G2 telah mampu untuk 

menemukan volume air setelah 4 menit, tetapi G2 belum mampu menemukan 

volume air sebelum air dialirkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada 

lembar jawab G2. Kemudian G2 juga telah mampu menentukan volume air 

setelah 13 menit. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan G2 soal nomor 5 

kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. Artinya, G2 kurang mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G2 pada hasil pekerjaan nomor 5. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, G2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 41. Selain itu G2 kurang mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas, karena G2 hanya menuliskan 

apa yang diketahui hingga menyelesaikan permasalahan tanpa menuliskan 

kesimpulan permasalahan. G2 juga sudah mampu menentukan permisalan untuk 

volume air selama 5 menit dan 9 menit. Langkah yang dilakukan oleh G2 kurang 

lengkap dan  juga sudah mampu menentukan volume air selama 13 menit, tetapi 

kurang lengkap. Artinya G2 kurang mampu menyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara G2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 5, subjek G2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. 

G2 mencari volume air selama 4 menit, serta dapat menentukan volume air 

selama 13 menit, tetapi kurang lengkap. Saat wawancara G2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan hasil 

P : bagaimana cara Fachri menyelesaikan soal ini? 

G2 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air 

 selama 1 menit yaitu 6 liter, lalu untuk volume setelah 13 menit 

 diperoleh dari  hasil perkalian liter. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

G2 : 0 liter, Bu. 

P : 24 liter ini kan volume air selama 4 menit, jadi volume sebelum air 

 dialirkan 6 liter. Menggunakan cara seperti jawabannya sudah lengkap 

 tetapi bisa juga menggunakan persamaan volume air yang diketahui 

 dalam soal ini. Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini 

 dengan menggunakan persamaan matematis? 

G2 : iya bu saya lupa, Bu. Saya masih bingung untuk membuat persamaan 

 matematis. 
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pekerjaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G2 kurang memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek G2 kurang 

melibatkan ekspresi matematis dengan baik karena menyelesaikan permasalahan 

kurang lengkap dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.1.2.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek G2 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.12 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.12 Hasil Pekerjaan G2 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.12 terlihat bahwa G2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, G2 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek G2 pada hasil pekerjaan nomor 6. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 41. 

 

 

 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

G2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Fachri mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

G2 : saya mengambil cerita makanan kesukaan, Bu. 

  
 



120 
 

 

  

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, G2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 41. Selain itu G2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh G2 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-

hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian G2 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya G2 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

G2 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Sedangkan saat wawancara G2 juga menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara G2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, G2 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G2 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

G2 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 
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4.1.5.1.3. Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau 

dari Tipe Kepribadian Guardian 

Berdasarkan analisis hasil pekerjaan dan Hasil Wawancara untuk subjek G1 dan 

G2, berikut ini disajikan ringkasan untuk setiap indikator kemampuan representasi 

matematis subjek dengan tipe kepribadian Guardian. Indikator kemampuan 

representasi matematis yang digunakan adalah: (1) Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel; 

(2) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah; (3) Membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan; (4) 

Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis; dan (5) Menjawab 

soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Indikator pertama mewakili 

soal nomor 1 dan nomor 2, indikator kedua mewakili soal nomor 3, indikator 

ketiga mewakili soal nomor 4, indikator keempat mewakili soal nomor 5, dan 

indikator kelima mewakili soal nomor 6. Ringkasan untuk setiap indikator 

kemampuan representasi matematis subjek dengan tipe kepribadian  Guardian 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis pada Subjek 

dengan Tipe Kepribadian Guardian 

Indikator Soal 

No. 

Subjek Penelitian 

G1 G2 

1 1 

dan 

2 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

dengan benar dan lengkap, 

mampu menentukan 

anggota himpunan  dan , 

dan mampu 

menggambarkan diagram 

Kartesius. Kurang mampu 

menyebutkan anggota 

himpunan A dan B. Mampu 

menggambarkan diagram 

panah. Sehingga G1 

memenuhi indikator ini 

dengan kurang baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

tetapi kurang lengkap, 

mampu menentukan anggota 

himpunan  dan , dan 

mampu menggambarkan 

diagram Kartesius. Mampu 

menyebutkan anggota 

himpunan A dan B. Mampu 

menggambarkan diagram 

panah. Sehingga G2 

memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 
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2 3 Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

rumus fungsi  tetapi 

kurang lengkap,mampu 

menyebutkan anggota 

domain fungsi , dan 

mampu menyajikan fungsi  

kedalam bentuk tabel. 

Sehingga G1 cukup 

memenuhi indikator 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menyelesaikan 

dan menentukan rumus fungsi 

 dengan benar dan lengkap, 

mampu menyebutkan anggota 

domain fungsi , dan mampu 

menyajikan fungsi  ke 

dalam bentuk tabel. Sehingga 

G1 memenuhi indikator ini. 

3 4 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan 

lama waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan 

beroda dua dan beroda 

empat, serta mampu 

menyelesaikan 

permasalahan Bona dan 

Elsa dengan lengkap dan 

lengkap. Sehingga G1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan lama 

waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan beroda 

dua dan beroda empat, serta 

kurang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

Bona dan Elsa. Sehingga G1 

memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

4 5 Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air 

selama 5 menit dan 9 menit, 

kurang mampu menentukan 

volume sebelum air 

dialirkan, dan mampu 

menyelesaikan 

permasalahan untuk 

menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

G1 memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air selama 

5 menit dan 9 menit, kurang 

mampu menentukan volume 

sebelum air dialirkan, dan 

kurang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

untuk menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

G1 memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

5 6 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 
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menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga G1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga G1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

 

4.1.5.2. Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Tipe Kepribadian 

Artisan 

4.1.5.2.1. Subjek Penelitian A1 

4.1.5.2.1.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan nomor 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A1 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.13 dan 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.14 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 1 
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Gambar 4.14 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat bahwa A1 mampu memahami soal 

nomor 1 dan 2 dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam 

soal dengan benar dan lengkap. Pada nomor 1 A1 menuliskan himpunan A adalah 

himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan B adalah himpunan nilai ulangan 

harian susulan matematika. A1 juga mampu menuliskan apa yang ditanyakan 

dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai yang diperoleh Afif, dan 

diagram Kartesius. A1 telah mampu untuk menemukan nilai yang diperoleh Afif 

dengan menggunakan rumus rata-rata. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan 

pada lembar jawab A1. Kemudian A1 juga telah mampu menggambarkan diagram 

Kartesius. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan A1 soal nomor 1 sudah 

sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. 

 Berdasarkan gambar 4.14 subjek A1 mampu menuliskan anggota-anggota 

himpunan A dan B, namun kurang lengkap. Kemudian A1 menggambarkan 

diagram panah namun kurang lengkap. Artinya, A1 sudah mampu menyajikan 

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram 

Kartesius dan diagram panah. 

b) Hasil Wawancara 
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Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A1 pada nomor 1 dan 2. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek A1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek A1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

nomor 2, A1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap 

yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 42. Selain itu A1 sudah mampu 

menyebutkan penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari 

menyebutkan apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

A1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena di dalam soal diketahu 

rata- ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

A1 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif jadi rata-rata disamadengankan jumlah 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

A1 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas dengan 9, Adit dengan 6, Naila dengan 8 dan Afif dengan 7. 
 

P : bagaimana langkah Lusia dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

A1 : saya mengerjakan soal a dulu, Bu. Menentukan anggota-anggota 

 himpunan A dan B lalu saya menggambar diagram panahnya, 

 kemudian menjawab yang c. 

P : coba Lusia sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

A1 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 2 bukan termasuk anggota himpunan A?  

A1 : hehe iya ya, Bu. Kan 2 juga bilangan prima. Jadi anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

A1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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A1 juga sudah mampu menentukan anggota himpunan yang diketahui dalam soal. 

Langkah yang dilakukan oleh A1 juga sudah lengkap, yakni menentukan nilai 

yang diperoleh Afif. Kemudian A1 juga sudah mampu menyebutkan anggota-

anggota himpunan yang diketahui dalam soal. Dan A1 juga mampu menyebutkan 

anggota-anggota himpunan A dan B namun dengan ragu-ragu. Artinya A1 mampu 

menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi 

diagram Kartesius.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara A1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1 dan nomor 2, subjek A1 mampu menyelesaikan masalah yang 

ada dengan benar sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. A1 

mencari nilai yang diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata, serta 

dapat menggambarkan diagram Kartesius, dan juga menentukan kesimpulan dari 

permasalahan dengan benar. Saat wawancara A1 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan lengkap sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat 

ditanya anggota himpunan A dan anggota himpunan B, A1 juga dapat menjawab 

dengan yakin dan tegas. Serta A1 menggambarkan diagram panah namun kurang 

lengkap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A1 memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi verbal ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek A1 

menyajikan dalam representasi diagram Kartesius dan diagram panah dengan baik 

karena telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai 

dengan kunci jawaban. 
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4.1.5.2.1.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A1 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.15 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.15 terlihat bahwa A1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. A1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. A1 mampu untuk 

menemukan rumus fungsi , dengan cara membuat persamaan matematis dari titik 

potong yang terdapat dari grafik. Kemudian A1 juga telah mampu menyatakan 

rumus fungsi  dengan cara tabel dengan benar. Setelah dilakukan pengecekan, 

hasil pekerjaan A1 soal nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, A1 mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A1 pada hasil pekerjaan nomor 3. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 42. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, A1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 42. A1 mampu menyelesaikan permasalahan 

nomor 3 karena A1 dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya 

permasalahan untuk menentukan rumus fungsi . Kemudian A1 juga sudah 

mampu menyebutkan anggota-anggota domain fungsi  yang diketahui dalam 

soal, dan juga A1 mampu menyebutkan range dari fungsi . Artinya A1 mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara A1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Pada hasil pekerjaan 

nomor 3, subjek A1 mampu menyelesaikan masalah yang ada. A1 dapat 

menentukan rumus fungsi  dengan benar dan lengkap. Saat wawancara A1 dapat 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut, sesuai 

dengan yang dituliskan pada lembar pekerjaan. Saat ditanya anggota domain dan 

range fungsi , A1 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa A1 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah yang dalam 

penelitian ini subjek A1 dapat menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya 

 melihat titik potong pada grafik. Setelah itu saya membuat persamaan 

 matematis yang melalui titik potong pada grafik. 

P : setelah Lusia memperoleh persamaan matematis, apa langkah 

 selanjutnya yang dilakukan Lusia? 

A1 : saya substitusikan, Bu. Karena pada titik  diperoleh 

   sehingga . Dan saya substitusikan ke 

 persamaan  sehingg  
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menyelesaikan masalah karena telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap 

dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.2.1.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A1 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.16 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.16 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.16 terlihat bahwa A1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. A1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. A1 telah mampu untuk 

menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab A1. Kemudian A1 juga telah 

mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4 dengan menggunakan 

rumus fungsi tarif parkir kendaraan yang sudah ditemukan sebelumnya. Setelah 
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dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan A1 soal nomor 4 kurang sesuai dengan 

kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada 

Lampiran 29. Artinya, A1 sudah mampu membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu kata-kata. Kemudian, A1 

juga sudah mampu menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A1 pada hasil pekerjaan nomor 2. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, A1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 42. Selain itu A1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menuliskan 

apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. A1 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh A1 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Artinya A1 mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

A1 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan 

 untuk rumus fungsi tarif parkir beroda empat   

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

A1 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 4 

 jam. 
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data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara A1 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 4, subjek A1 mampu menyelesaikan masalah yang ada tetapi 

kurang benar. A1 mencari rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan 

beroda empat, serta dapat menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga 

menentukan kesimpulan dari permasalahan tetapi kurang benar. Saat wawancara 

A1 juga menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut 

dengan benar dan lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan 

kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya rumus tarif parkir kendaraan, A1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yang 

dalam penelitian ini subjek A1 membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal (kata-kata) dengan baik karena telah menyelesaikan 

permasalahan dengan lengkap. 

4.1.5.2.1.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu model persamaan 

matematis yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek A1 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.17 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.17 terlihat bahwa A1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. A1 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. A1 telah mampu untuk 

menemukan volume sebelum air dialirkan dan juga telah mampu untuk 

menentukan volume air setelah 13 menit. Setelah dilakukan pengece kan, hasil 

pekerjaan A1 soal nomor 5 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, A1 kurang 

mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A1 pada hasil pekerjaan nomor 5. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 42. 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, A1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

A1 : harusnya membuat persamaan matematika, Bu. Tapi saya masih 

 bingung untuk membuat persamaannya. 
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dilihat selengkapnya pada Lampiran 42. A1 kurang mampu menyebutkan  

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas, hal ini sesuai dengan lembar 

jawab A1 yang hanya menuliskan volume sebelum air mengalir da volume setelah 

13 menit tanpamenuliskan langkah-langka. Artinya A1 kurang mampu 

menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara A1 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil pekerjaan 

nomor 5, subjek A1 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. A1 dapat 

menentukan volume sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit, tetapi 

kurang benar. Saat wawancara A1 tidak dapat menjelaskan bagaimana langkahnya 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A1 kurang 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek 

A1 kurang melibatkan ekspresi matematis karena menyelesaikan permasalahan 

kurang lengkap dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.2.1.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek A1 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.18 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.18 Hasil Pekerjaan A1 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.18 terlihat bahwa A1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, A1 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A1 pada hasil pekerjaan nomor 6. Untuk hasil wawancara 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 42. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, A1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 42. Selain itu A1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh A1 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-

hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian A1 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya A1 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

A1 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

A1 : saya mengambil cerita hobi, Bu. 

P : lalu apakah Lusia dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

A1 : iya bisa, Bu.  
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Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A1 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan pada saat wawancara A1 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara A1 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, A1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

A1 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.2.2. Subjek Penelitian A2 

4.1.5.2.2.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 29. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A2 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.19 dan 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar  4.20 sebagai berikut. 
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Gambar 4. 19 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 1 

Gambar 4.20 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.19 terlihat bahwa A2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. A2 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. A2 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata. Hasil pekerjaan 

A2 lengkap  dan sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

pekerjaan pada lembar jawab A2. Kemudian A2 juga telah mampu 

menggambarkan diagram Kartesius. Setelah dilakukan pengecekan, hasil 

pekerjaan A2 sesuai sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Dan berdasarkan Gambar 4.20 terlihat bahwa A2 mampu memahami karena 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. A2 dapat menyebutkan 
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anggota-anggota himpunan A dan B yang diketahui dalam soal, tetapi kurang 

lengkap. Kemudian A2 juga dapat menggambarkan diagram panah, namun kurang 

lengkap karena anggota himpunan tidak disebutkan dengan lengkap. Artinya, A2 

mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram Kartesius, tetapi kurang mampu menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram panah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A2 pada hasil pekerjaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek A2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A2 : mencari nilai Afif dengan menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena 

 di dalam soal diketahu rata-ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

A2 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif saya misalkan A. Karena rata-rata 

 diketahu dalam soal jadi rata-ratanya ditulis 7,5 lalu menjumlahkan 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

A2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas dengan 9, Adit dengan 6, Naila dengan 8 dan Afif dengan 7. 
 

P : bagaimana langkah Febri dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

A2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Febri sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

A2 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Febri sebutkan sudah 

 lengkap?  

A2 : menurut saya sudah, Bu. 

P : apakah 2 tidak termasuk anggota himpunan A dan 100 tidak termasuk 

 anggota himpunan B? 

A2 : oh iya, Bu. 2 termasuk anggota himpuan A karena 2 termasuk 

 bilangan prima. Dan 100 juga termasuk anggota himpunan B. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

A2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek A2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

2, A2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 43. Selain itu A2 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah yang dimulai dari menyebutkan apa yang diketahui hingga 

menyebutkan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan oleh A2 pada 

nomor 1 juga sudah lengkap, yakni menentukan nilai yang diperoleh Afif. 

Kemudian A2 juga sudah mampu menyebutkan anggota-anggota himpunan yang 

diketahui dalam soal. Begitu juga pada nomor 2, A2 dapat menyebutkan anggota-

anggota himpunan A dan B namun kurang lengkap. Subjek A2 tidak mengalami 

kesulitan dalam menggambarkan diagram Kartesius dan diagram panah. Artinya 

A2 mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram Kartesius dan diagram panah, namun kurang lengkap.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara A2 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1, subjek A2 mampu menyelesaikan masalah yang ada sesuai 

dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. A2 mencari nilai yang diperoleh 

Afif dengan menggunakan rumus rata-rata dan hasil pekerjaan A2 lengkap, serta 

dapat menggambarkan diagram Kartesius dengan benar, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan. Saat wawancara A2 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan dengan jelas dan tegas 

serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan A 

dan anggota himpunan B, A2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas.  
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 Pada hasil pekerjaan nomor 2, subjek A2 dapat menyebutkan anggota-

anggota himpunan A dan B namun kurang lengkap dan lengkap sehingga A2 

menggambarkan diagram panah kurang lengkap. Tetapi pada saat wawancara 

subjek A2 menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B dengan tegas. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa A2 kurang memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek A2 

menyajikan dalam representasi diagram Kartesius dan diagram panah dengan 

cukup baik karena menyelesaikan permasalahan kurang lengkap dan lengkap. 

4.1.5.2.2.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A2 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.21 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.21 terlihat bahwa A2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. A2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. A2 kurang 

mampu untuk menemukan rumus fungsi . A2 juga kurang mampu menyatakan 

rumus fungsi  dengan cara tabel. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan 
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A2 untuk menentukan rumus fungsi  kurang sesuai dengan kunci jawaban tes 

kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, A2 

kurang mampu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A2 pada hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, A2 

kurang memahami soal dengan baik karena ia ragu-ragu dalam menyebutkan apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal yang dapat dilihat selengkapnya 

pada Lampiran 43. A2 kurang mampu menyelesaikan permasalahan nomor 3 

karena A2 tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya untuk 

menentukan rumus fungsi . Kemudian A2 sudah mampu menyebutkan anggota-

anggota domain fungsi  yang diketahui dalam soal, tetapi A2 tidak mampu 

menyebutkan range dari fungsi . Artinya A2 kurang mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara A2 menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan ragu-ragu. Pada saat, pada hasil pekerjaan 

nomor 3, subjek A2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. A2 dapat 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A2 : menentukan rumus fungsi n terlebih dahulu lalu menyajikan fungsi n 

 ke dalam tabel. 

P : bagaimana cara Febri menemukan rumus fungsi n? Apakah membuat 

 persamaan matematika dari titik potong pada grafik? 

A2 : hehe. Saya kurang bisa dalam membuat persamaan matematikanya, 

 Bu. Jadi saya langsung menuliskan saja fungsi matematikanya. 
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menentukan rumus fungsi  tetapi tidak benar. Saat wawancara A2 tidak dapat 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut, karena 

pada lembar jawab A2 hanya menuliskan fungsi . Saat ditanya anggota domain, 

A2 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Tetapi saat ditanya anggota range 

fungsi , A2 menyebutkan dengan yakin dan tegas tetapi hasil tersebut kurang 

benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A2 kurang memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah yang dalam penelitian ini subjek A2 tidak dapat 

menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk menyelesaikan masalah 

karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai 

dengan kunci jawaban. 

4.1.5.2.2.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A2 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.22 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.22 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 4 
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Berdasarkan Gambar 4.22 terlihat bahwa A2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. A2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. A2 telah mampu untuk 

menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab A2. Kemudian A2 juga telah 

mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan A2 soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Artinya, A2 sudah mampu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang diberikan yaitu kata-kata namun kurang lengkap.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A2 pada hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, A2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

A2 : saya bingung, Bu kalau disuruh menentukan rumus fungsi seperti ini. 

 Saya hanya menuliskan bentuk matematika dari kalimat Rp 2.000,00 

 pada jam pertama ditambah Rp 1.000,00 setiap 1 jam berikutnya jadi 

 saya tuliskan  begitu juga untuk rumus 

 tarif parkir kendaraan roda empat. 

P : apakah Febri yakin langkah untuk mencari rumus ungsi tarif parkir 

 kendaraan benar? 

A2 : hehe. Tidak, Bu. Nanti saya baca lagi bu cara menentukan rumus 

 fungsi. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

A2 : saya hitung manual, Bu. Untuk Bona yang harus membayar parkir 

 motor selama 5 jam berarti  

. 

 begitu juga untuk masalah Elsa yang memarkir mobil selama berapa 

 jam, Bu. 
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diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 43. Selain itu A2 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. A2 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh A2 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Artinya A2 mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara A2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil 

pekerjaan nomor 4, subjek A2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada 

karena kurang sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. A2 mencari 

rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta kurang 

mampu menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan 

dari permasalahan. Saat wawancara A2 juga menjelaskan bagaimana langkahnya 

dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan hasil pekerjaannya serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya rumus tarif parkir 

kendaraan, A2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa A2 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yang dalam penelitian ini subjek A2 membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal (kata-kata) namun kurang lengkap. 

4.1.5.2.2.4.  Soal Nomor 5 
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Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu tentang model 

persamaan matematika yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek A2 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.23 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.23 terlihat bahwa A2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. A2 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. A2 tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

pekerjaan pada lembar jawab A2. A2 tidak mengerjakan pada soal ini, artinya, A2 

kurang mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A2 pada hasil pekerjaan soal nomor 5. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

 

 

 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

A2 : harusnya membuat persamaan matematika, Bu. Tapi saya masih 

 bingung untuk membuat persamaannya. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, A2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 43. Tetapi A2 kurang mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas, karena A2 tidak mengerjakan 

pada soal ini dan pada saat ditanya terkait cara penyelesaian permasalahan ini A2 

menjelaskan dengan ragu-ragu. Artinya A2 kurang mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara A2 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil pekerjaan 

nomor 5, subjek A2 tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dan pada 

saat wawancara A2 menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan 

soal tersebut dengan ragu-ragu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A2 kurang 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek 

A2 kurang melibatkan ekspresi matematis dengan baik karena tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan. 

4.1.5.2.2.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  



146 
 

 

Hasil pekerjaan subjek A2 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.24 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.24 Hasil Pekerjaan A2 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.24 terlihat bahwa A2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, A2 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek A2 pada hasil pekerjaan soal nomor 6. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, A2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 43. Selain itu A2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh A2 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

A2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Febri mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

A2 : saya mengambil cerita warna kesukaan, Bu. 

P : lalu apakah Febri dapat menyajikan fungsi dalam himpunan pasangan 

 berurutan? 

A2 : iya bisa, Bu.  
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hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian A2 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya A2 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

A2 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan juga saat wawancara A2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara A2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, A2 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A2 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

A2 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.2.3.  Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari 

Tipe Kepribadian Artisan 

Berdasarkan analisis hasil pekerjaan dan Hasil Wawancara untuk subjek A1 dan 

A2, berikut ini disajikan ringkasan untuk setiap indikator kemampuan representasi 

matematis subjek dengan tipe kepribadian Artisan. Indikator kemampuan 

representasi matematis yang digunakan adalah: (1) Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel; 

(2) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah; (3) Membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan; (4) 

Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis; dan (5) Menjawab 

soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Indikator pertama mewakili 

soal nomor 1 dan 2, indikator kedua mewakili soal nomor 3, indikator ketiga 
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mewakili soal nomor 4, indikator keempat mewakili soal nomor 5, dan indikator 

kelima mewakili soal nomor 6. Ringkasan untuk setiap indikator kemampuan 

representasi matematis subjek dengan tipe kepribadian  Artisan dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis pada Subjek 

dengan Tipe Kepribadian Artisan 

Indikator Soal 

No. 

Subjek Penelitian 

A1 A2 

1 1 Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

dengan benar dan lengkap, 

mampu menentukan 

anggota himpunan  dan , 

dan mampu 

menggambarkan diagram 

Kartesius. Sehingga A1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

dengan benar dan lengkap, 

mampu menentukan anggota 

himpunan  dan , dan 

mampu menggambarkan 

diagram Kartesius. Sehingga 

A2 memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

2 3 Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

rumus fungsi  dengan 

lengkap, mampu 

menyebutkan anggota 

domain fungsi , dan 

mampu menyajikan fungsi  

kedalam bentuk tabel. 

Sehingga A1 memenuhi 

indikator 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

rumus fungsi  kurang 

lengkap, mampu 

menyebutkan anggota domain 

fungsi , dan mampu 

menyajikan fungsi  ke 

dalam bentuk tabel. Sehingga 

A2 cukup memenuhi 

indikator ini. 

3 4 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan 

lama waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan 

beroda dua dan beroda 

empat, serta mampu 

menyelesaikan 

permasalahan Bona dan 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan lama 

waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan beroda 

dua dan beroda empat, serta 

mampu menyelesaikan 

permasalahan Bona dan Elsa. 

Sehingga A2 memenuhi 
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Elsa. Sehingga A1 

memenuhi indikator ini 

cukup baik. 

indikator ini dengan cukup 

baik. 

4 5 Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air 

selama 5 menit dan 9 menit, 

kurang mampu menentukan 

volume sebelum air 

dialirkan, dan kurang 

mampu menyelesaikan 

permasalahan untuk 

menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

A1 kurang memenuhi 

indikator ini dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air selama 

5 menit dan 9 menit, kurang 

mampu menentukan volume 

sebelum air dialirkan, dan 

kurang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

untuk menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

A2 kurang memenuhi 

indikator ini. 

5 6 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga A1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga A2 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

 

4.1.5.3. Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Tipe Kepribadian 

Idealist 

4.1.5.3.1. Subjek Penelitian I1 

4.1.5.3.1.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis I1 Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek I1 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.25 dan 

Nomor 2 dapat dilihat pada gambar 2.26 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 1 

Gambar 4.26 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.25 terlihat bahwa I1 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. I1 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. I1 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata. Kemudian I1 juga 

telah mampu menggambarkan diagram Kartesius.  
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 Berdasarkan gambar 4.26 subjek I1 mampu memahami soal dengan baik 

karena dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, hal ini dapat dilihat 

pada gambar 4.26. I1 menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B dengan 

lengkap. Kemudian I1 juga dapat menggambarkan diagram panah dengan 

lengkap. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan I1 soal nomor 1 dan 2 

sudah sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29, artinya, I1 sudah mampu menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius dan 

diagram panah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I1 pada hasil pekerjaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek I1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

I1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena di dalam soal diketahu 

 rata-ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

I1 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif jadi rata-rata disamadengankan jumlah 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

I1 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dan Naila dengan 8, Safira 

 dengan 7, Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 7. 
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Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek I1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1, I1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 44. Selain itu I1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. I1 juga sudah 

mampu menentukan anggota himpunan yang diketahui dalam soal. Langkah yang 

dilakukan oleh I1 juga sudah lengkap, yakni menentukan nilai yang diperoleh 

Afif. Kemudian I1 juga sudah mampu menyebutkan anggota-anggota himpunan 

yang diketahui dalam soal.  

Subjek I1 juga memahami soal nomor 2, karena I1 dapat menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan. I1 juga dapat menjelaskan bagaimana cara 

menyelesaikan soal nomor 2 dengan tegas. Langkah awalnya ia menyebutkan 

anggota-anggota himpunan A dan B, setelah itu I1 menggambarkan diagram 

panah. Subjek I1 menyebutkan dengan tegas dan benar. Artinya I1 mampu 

menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi 

diagram Kartesius dan diagram panah. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

P : bagaimana langkah Azzahra dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

I1 : saya mengerjakan soal a dulu, Bu. Menentukan anggota-anggota 

 himpunan A dan B lalu saya menggambar diagram panahnya, 

 kemudian menjawab yang c. 

P : coba Azzahra sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

I1 : anggota himpunan A={1,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 1 anggota himpunan A dan 2 bukan termasuk anggota 

 himpunan A?  

I1 : hehe iya ya, Bu. Kan 1 bukan bilangan prima jadi 1 bukan anggota 

 himpunan A. 2 kan bilangan prima  jadi 2 juga anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

I1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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I1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara I1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1, subjek I1 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

benar sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. I1 mencari nilai yang 

diperoleh Afif dengan menggunakan rumus rata-rata, serta dapat menggambarkan 

diagram Kartesius, dan juga menentukan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar. Saat wawancara I1 juga menjelaskan bagaimana langkahnya dalam 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan lengkap sesuai dengan hasil 

pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota 

himpunan A dan anggota himpunan B, I1 juga dapat menjawab dengan yakin dan 

tegas.  

Pada soal nomor 2, subjek I1 menuliskan langkah penyelesaian dengan sistematis 

dan benar. I1 menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B dengan lengkap, 

kemudian I1 juga dapat menggambarkan diagram panah dengan lengkap. Pada 

saat wawancara I1 juga dapat menyebutkan langkah penyelesaian sesuai dengan 

yang ia tuliskan pada lembar pekerjaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan 

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi visual yang 

dalam penelitian ini subjek I1 menyajikan dalam representasi diagram Kartesius 

dan diagram panah  dengan baik karena telah menyelesaikan permasalahan 

dengan lengkap dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.3.1.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek I1 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.27 sebagai 

berikut. 

Gambar 2.27 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.27 terlihat bahwa I1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. I1 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu 

rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. I1 mampu untuk 

menemukan rumus fungsi , dengan cara membuat persamaan matematis dari titik 

potong yang terdapat dari grafik. Kemudian I1 juga telah mampu menyatakan 

rumus fungsi  dengan cara tabel dengan benar. Setelah dilakukan pengecekan, 

hasil pekerjaan I1 soal nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, I1 mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I1 pada hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

 

 

 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I1 : matematis yang melalui titik potong pada grafik. Kemudian saya 

 substitusikan ke persamaan yang lain sehingga ketemu rumus fungsi n. 

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

I1 : rumus fungsi . 

 



155 
 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, I1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 44. I1 mampu menyelesaikan permasalahan 

nomor 3 karena I1 dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya 

permasalahan untuk menentukan rumus fungsi . Kemudian I1 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota domain fungsi  yang diketahui dalam soal, dan 

juga I1 mampu menyebutkan range dari fungsi . Artinya I1 mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara I1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Pada hasil pekerjaan 

nomor 3, subjek I1 mampu menyelesaikan masalah yang ada. I1 dapat 

menentukan rumus fungsi  dengan benar dan lengkap. Saat wawancara I1 dapat 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut, sesuai 

dengan yang dituliskan pada lembar pekerjaan. Saat ditanya anggota domain dan 

range fungsi , I1 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa I1 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah yang dalam 

penelitian ini subjek I1 dapat menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk 

menyelesaikan masalah karena telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap 

dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 
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4.1.5.3.1.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I1 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.28 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.28 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.28 terlihat bahwa I1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. I1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. I1 telah mampu untuk 

menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab I1. Kemudian I1 juga telah mampu 

menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4 dengan menggunakan rumus 

fungsi tarif parkir kendaraan yang sudah ditemukan sebelumnya. Setelah 

dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan I1 soal nomor 4 kurang sesuai dengan 

kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada 

Lampiran 29. Artinya, I1 sudah mampu membuat persamaan atau model 
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matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu kata-kata. Kemudian, I1 

juga sudah mampu menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I1 pada hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, I1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 44. Selain itu I1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menuliskan 

apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. I1 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh I1 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Artinya I1 mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara I1 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

I1 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan  untuk 

 rumus fungsi tarif parkir beroda empat   

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

I1 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 5.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 5 

 jam. 
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pekerjaan nomor 4, subjek I1 mampu menyelesaikan masalah yang ada tetapi 

kurang benar. I1 mencari rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan 

beroda empat, serta dapat menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga 

menentukan kesimpulan dari permasalahan tetapi kurang benar. Saat wawancara 

I1 juga menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut 

dengan benar dan lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan 

kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya rumus tarif parkir kendaraan, I1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yang 

dalam penelitian ini subjek I1 membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal (kata-kata) dengan baik karena telah menyelesaikan 

permasalahan dengan lengkap. 

4.1.5.3.1.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu model persamaan 

matematis yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I1 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.29 sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.29 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.29 terlihat bahwa I1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. I1 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. I1 telah mampu untuk 

menemukan volume sebelum air dialirkan dan juga telah mampu untuk 

menentukan volume air setelah 13 menit, dengan cara mensubstitusikan waktu ke 

persamaan yang telah diketahui dalam soal. Setelah dilakukan pengecekan, hasil 

pekerjaan I1 soal nomor 5 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, I1 kurang 

mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I1 pada hasil pekerjaan soal nomor 5. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

 

 

 

 

 

 

 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

I1 : substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui dalam soal, Bu. 

Jadi  untuk volume air sebelum air mengalir berarti  

 liter. Dan untuk volume air setelah 13 menit 

 berarti liter 

P : di dalam soal tersebut diketahui volume air selama 5 menit dan 9 

 menit.  Itu maksudnya untuk apa ya? 

I1 : saya juga bingung, Bu. 

P : apakah fungsi tesebut semua koefisien diketahui? 

I1 : belum, Bu, jadi saya pikir bahwa . 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, I1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 44. Selain itu I1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menuliskan 

apa yang diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. I1 mampu 

menjelaskan cara untuk menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Tetapi cara 

yang dijelaska I1 kurang sesuai dengan kunci jawaban. Artinya I1 kurang mampu 

menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara I1 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 5, subjek I1 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. I1 

dapat menentukan volume sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit, 

tetapi kurang benar. Saat wawancara I1 dapat menjelaskan bagaimana langkahnya 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I1 kurang 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek 

I1 kurang melibatkan ekspresi matematis karena menyelesaikan permasalahan 

kurang lengkap dan benar sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.3.1.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 
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a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I1 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.30 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.30 Hasil Pekerjaan I1 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.30 terlihat bahwa I1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, I1 juga sudah mampu menuliskan 

contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan pasangan 

berurutan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I1 pada hasil pekerjaan soal nomor 6. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, I1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 44. Selain itu I1 sudah mampu menuliskan 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

I1 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

I1 : saya mengambil cerita siswa dengan nomor ujian, Bu. 

P : lalu apakah Azzahra dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

I1 : iya bisa, Bu.  
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penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh I1 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-hari 

yang merupakan contoh fungsi. Kemudian I1 juga sudah mampu menyebutkan 

anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang dibuat. Artinya I1 

mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

b) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I1 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan pada saat wawancara I1 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara I1 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, I1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

I1 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.3.2. Subjek Penelitian I2 

4.1.5.3.2.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I2 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.31 dan pada 

Nomor 2 dapat dilihat pada 4.32 sebagai berikut. 



163 
 

 

Gambar 4.31 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 1 

Gambar 4.32 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.31 terlihat bahwa I2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. I2 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. I2 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan cara menjumlahkan semua nilai yang diketahui 

dibagi dengan  rata-rata yang diperoleh. Hasil pekerjaan I2 kurang lengkap  dan 

sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29.  Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar 

jawab I2. Kemudian I2 juga telah mampu menggambarkan diagram Kartesius 

tetapi kurang benar karena nilai yang diperoleh Afif  kurang benar.  
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 Berdasarkan gambar 4.32 subjek I2 mampu memahami soal dengan baik 

karena dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar. Subjek 

I2 juga dapat menyebutkan anggota-anggota himpunan A dan B, namun kurang 

lengkap. Kemudian I2 juga dapat menggambarkan diagram panah namun kurang 

lengkap karena anggota-anggota himpunan A dan B juga kurang lengkap. Artinya, 

I2 mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram Kartesius dan diagram panah namun kurang lengkap.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I2 pada hasil pekerjaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek I2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Kutipan Wawancara Peneliti dengan Subjek I2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

2, I2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

I2 : menjumlahkan semua nilai yang diketahui dalam soal dibagi dengan 

 nilai rata-rata, Bu. Saya misalkan nilai Afif adalah F 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

I2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dan Naila dengan 8, Safira dengan 

 7, Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 5. 
 

P : bagaimana langkah Bagas dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

I2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Bagas sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

I2 : anggota himpunan A={2,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 3 bukan termasuk anggota  himpunan A?  

I2 : hehe iya ya, Bu. 3 kan bilangan prima  jadi 3 juga anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

I2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
 



165 
 

 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 45. Selain itu I2 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah yang dimulai dari menyebutkan apa yang diketahui hingga 

menyebutkan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan oleh I2 juga 

sudah lengkap, yakni menentukan nilai yang diperoleh Afif. Kemudian I2 juga 

sudah mampu menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam 

soal.  

Pada soal nomor 2 subjek I2 dapat menjelaskan langkah penyelesaian sesuai 

dengan yang ia tuliskan dalam hasil pekerjaannya. I2 menyebutkan anggota-

anggota himpunan A dan B dengan tegas namun kurang lengkap. Artinya I2 

mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram Kartesius dan diagram panah namun kurang lengkap.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara I2 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil 

pekerjaan nomor 1, subjek I2 mampu menyelesaikan masalah yang ada tetapi 

kurang sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. I2 mencari nilai 

yang diperoleh Afif dengan menjumlahkan semua nilai yang diketahui dibagi 

dengan rata-rata yang diperoleh dan hasil pekerjaan I2 kurang lengkap, serta 

menggambarkan diagram Kartesius dengan kurang benar, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan. Saat wawancara I2 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan dengan jelas dan tegas 

serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan A 

dan anggota himpunan B, I2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas.  

Pada soal nomor 2 subjek I2 mampu memahami soal, karena mampu menuliskan 

dan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanya. I2 juga dapat menyelesaikan 

permasalahan pada nomor 2. Ia menyebutkan anggota himpunan A dan B tetapi 
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kurang lengkap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I2 memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek I2 

menyajikan dalam representasi diagram Kartesius dan diagram panah dengan 

cukup baik karena menyelesaikan permasalahan namun kurang lengkap. 

4.1.5.3.2.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I2 pa da Nomor3 dapat dilihat pada gambar 4.33 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.33 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.33 terlihat bahwa I2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. I2 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu 

rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. I2 mampu untuk 

menemukan rumus fungsi . I2 juga mampu menyatakan rumus fungsi  dengan 

cara tabel. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan I2 untuk menentukan 

rumus fungsi  sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi 
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matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, I2 mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I2 pada hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, I2  

memahami soal dengan baik karena ia menyebutkan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal dengan yakin dan tegas yang dapat dilihat selengkapnya 

pada Lampiran 45. I2 mampu menyelesaikan permasalahan nomor 3 karena I2 

dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya untuk menentukan rumus 

fungsi . Kemudian I2 sudah mampu menyebutkan anggota-anggota domain 

fungsi  yang diketahui dalam soal, dan juga I2 mampu menyebutkan range dari 

fungsi . Artinya I2 mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara I2 menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan yakin dan benar. Pada saat, pengecekan hasil 

pekerjaan nomor 3, subjek I2 mampu menyelesaikan masalah yang ada. I2 dapat 

menentukan rumus fungsi  dengan benar. Saat wawancara I2 dapat menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut, sesuai yang dituliskan 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I2 : membuat persamaan matematika yang melalui titik potong pada 

 grafik. Kemudian saya substitusikan ke persamaan yang lain 

 sehingga ketemu rumus fungsi n. 

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

I2 : rumus fungsi . 

 



168 
 

 

pada lembar jawaban. Saat ditanya anggota domain dan range, I2 dapat menjawab 

dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I2 memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah yang dalam penelitian ini subjek I2 dapat menggunakan 

representasi visual yaitu grafik untuk menyelesaikan masalah karena dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan kunci 

jawaban. 

4.1.5.3.2.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I2 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.34 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.34 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.34 terlihat bahwa I2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat. I2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang 

harus dibayar Bona, dan lama Elsa memarkir mobilnya. I2 telah mampu untuk 
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menemukan rumus fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab I2. Kemudian I2 juga telah mampu 

menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan pengecekan, 

hasil pekerjaan I2 soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes 

kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, I2 

sudah mampu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan yaitu kata-kata.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I2 pada hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, I2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 45. Selain itu I2 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. I2 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah 

yang dilakukan oleh I2 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Artinya I2 mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

I2 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan untuk 

 rumus fungsi tarif parkir beroda empat   

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

I2 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 2,5 

 jam. 
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c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara I2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil 

pekerjaan nomor 4, subjek I2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada 

karena kurang sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. I2 mencari 

rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta kurang 

mampu menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan 

dari permasalahan. Saat wawancara I2 juga menjelaskan bagaimana langkahnya 

dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan hasil pekerjaannya serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya rumus tarif parkir 

kendaraan, I2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa I2 memenuhi indikator kemampuan representasi matematis 

yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yang dalam penelitian ini subjek I2 membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal (kata-kata) dengan baik karena telah 

menyelesaikan permasalahan pada soal ini. 

4.1.5.3.2.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu tentang model 

persamaan matematika yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek I2 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.35 sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.35 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.35 terlihat bahwa I2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. I2 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. I2 mampu menyelesaikan 

permasalahan pada soal ini. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar 

jawab I2. Setelah dilakukan pengecekan jawaban I2 kurang sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Artinya, I2 kurang mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I2 pada hasil pekerjaan soal nomor 5. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

 

 

 

 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

I2 : substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui dalam soal, Bu. 

 Tetapi saya masih bingung untuk menyelesaikan persamaan tersebut.  

P : Bagas yakin persamaan yang dibuat sudah benar? 

I2 : hehe nggak tau juga, Bu. Saya belum begitu bisa untuk membuat 

 persamaan matematika, Bu. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, I2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 45. tetapi I2 kurang mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas, karena I2 mengerjakan tetapi 

kurang benar dan pada saat ditanya terkait cara penyelesaian permasalahan ini I2 

menjelaskan dengan ragu-ragu. Artinya I2 kurang mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Pada saat wawancara I2 juga menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tetapi, pada hasil pekerjaan 

nomor 5, subjek I2 mampu menyelesaikan masalah yang ada tetapi kurang benar. 

Dan pada saat wawancara I2 menjelaskan bagaimana langkahnya dalam 

menyelesaikan soal tersebut dengan ragu-ragu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I2 

kurang memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu 

menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam 

penelitian ini subjek I2 kurang melibatkan ekspresi matematis dengan baik karena 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan. 

4.1.5.3.2.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek I2 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.36 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.36 Hasil Pekerjaan I2 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.36 terlihat bahwa I2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, I2 juga sudah mampu menuliskan 

contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan pasangan 

berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek I2 pada hasil pekerjaan soal nomor 6. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, I2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 45. Selain itu I2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh I2 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-hari 

yang merupakan contoh fungsi. Kemudian I2 juga sudah mampu menyebutkan 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

I2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

I2 : saya mengambil cerita Ibu Kota, Bu. 

P : lalu apakah Bagas dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

I2 : iya bisa, Bu.  
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anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang dibuat. Artinya I2 

mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

I2 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan juga saat wawancara I2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara I2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, I2 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa I2 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

I2 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.3.3. Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau 

dari Tipe Kepribadian Idealist 

Berdasarkan analisis hasil pekerjaan dan Hasil Wawancara untuk subjek I1 dan I2, 

berikut ini disajikan ringkasan untuk setiap indikator kemampuan representasi 

matematis subjek dengan tipe kepribadian Idealist. Indikator kemampuan 

representasi matematis yang digunakan adalah: (1) Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel; 

(2) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah; (3) Membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan; (4) 

Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis; dan (5) Menjawab 

soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Indikator pertama mewakili 

soal nomor 1 dan 2, indikator kedua mewakili soal nomor 3, indikator ketiga 

mewakili soal nomor 4, indikator keempat mewakili soal nomor 5, dan indikator 

kelima mewakili soal nomor 6. Ringkasan untuk setiap indikator kemampuan 
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representasi matematis subjek dengan tipe kepribadian  Idealist dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis pada Subjek 

dengan Tipe Kepribadian Idealist 

Indikator Soal 

No. 

Subjek Penelitian 

I1 I 2 

1 1 Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

dengan benar dan lengkap, 

mampu menentukan 

anggota himpunan  dan 

namun kurang lengkap, 

dan mampu 

menggambarkan diagram 

Kartesius. Sehingga I1 

memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

dengan kurang benar, mampu 

menentukan anggota 

himpunan  dan , dan 

mampu menggambarkan 

diagram Kartesius. Sehingga 

I2 memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

2 3 Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

rumus fungsi  dengan 

lengkap, mampu 

menyebutkan anggota 

domain dan range fungsi , 

dan mampu menyajikan 

fungsi  kedalam bentuk 

tabel. Sehingga I1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

rumus fungsi  dengan 

lengkap, mampu 

menyebutkan anggota domain 

dan range fungsi , dan 

mampu menyajikan fungsi  

ke dalam bentuk tabel. 

Sehingga I2 memenuhi 

indikator ini dengan baik. 

3 4 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan 

lama waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan 

beroda dua dan beroda 

empat, serta mampu 

menyelesaikan 

permasalahan Bona dan 

Elsa. Sehingga A1 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan lama 

waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan beroda 

dua dan beroda empat, serta 

mampu menyelesaikan 

permasalahan Bona dan Elsa. 

Sehingga A2 memenuhi 
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memenuhi indikator ini 

baik. 

indikator ini dengan baik. 

4 5 Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air 

selama 5 menit dan 9 menit, 

kurang mampu menentukan 

volume sebelum air 

dialirkan, dan kurang 

mampu menyelesaikan 

permasalahan untuk 

menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

I1 kurang memenuhi 

indikator ini dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air selama 

5 menit dan 9 menit, kurang 

mampu menentukan volume 

sebelum air dialirkan, dan 

kurang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

untuk menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga I2 

kurang memenuhi indikator 

ini. 

5 6 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga I1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga I2 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

 

4.1.5.4. Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Tipe Kepribadian 

Rational 

4.1.5.4.1. Subjek Penelitian R1 

4.1.5.4.1.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 

mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

 

 



177 
 

 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R1 pada Nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.37 dan 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.38 sebagai berikut. 

Gambar 4.37 Hasil Pekerjaan R1 Soal Nomor 1 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Hasil Pekerjaan R1 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.37 terlihat bahwa R1 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. R1 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. R1 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan cara menggunakan rumus rata-rata. Tetapi hasil 

pekerjaan R1 kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kunci jawaban tes 
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kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29, karena R1 

kurang teliti dalam menghitung. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada 

lembar jawab R1. Kemudian R1 juga telah mampu menggambarkan diagram 

Kartesius. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan R1 terkait diagram 

Kartesius kurang sesuai sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi 

matematis yang terdapat pada Lampiran 29, karena R1 menemukan nilai Afif 

yang kurang lengkap. 

 Berdasarkan gambar 4.38 subjek R1 mampu memahami soal, karena 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar. Langkah 

yang dilakukan oleh subjek R1 yaitu menyebutkan anggota-anggota himpunan A 

dan B kemudian R1 juga dapat menggambarkan diagram panah dengan lengkap 

dan benar. Artinya, R1 cukup mampu menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius dan diagram panah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R1 pada hasil pekerjaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek R1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

 

 

 

 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

R1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

R1 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

menggambar  diagramnya. 
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Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek R1 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

2, R1 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 46. Selain itu R1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah yang dimulai dari menyebutkan apa yang diketahui hingga 

menyebutkan kesimpulan permasalahan. Tetapi kurang lengkap dan lengkap. 

Langkah yang dilakukan oleh R1 juga sudah lengkap, yakni menentukan nilai 

yang diperoleh Afif. Kemudian R1 juga sudah mampu menyebutkan anggota-

anggota himpunan yang diketahui dalam soal. Dan juga R1 telah mampu 

menggambar diagram Kartesius, tetapi kurang lengkap.  

Pada soal nomor 2, subjek R1 menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar. Kemudian R1 juga dapat menyebutkan anggota-anggota himpunan 

A dan B dengan tegas dan benar. R1 juga tidak mengalami kesulitan dalam 

menggambar diagram panah. Artinya R1 cukup mampu menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara R1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Pada hasil pekerjaan 

nomor 1, subjek R1 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada dan kurang 

sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. R1 mencari nilai yang 

diperoleh Afif dengan cara menggunakan rumus rata-rata dan hasil pekerjaan R1 

P : bagaimana langkah Qoyyum dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

R1 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Qoyyum sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

R1 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

R1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 
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kurang lengkap karena R1 kurang teliti dalam menghitung, serta dapat 

menggambarkan diagram Kartesius kurang lengkap, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan. Saat wawancara R1 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan yakin dan tegas serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan A dan 

anggota himpunan B, R1 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas.  

Pada soal nomor 2, subjek R1 mampu memahami soal dengan baik karena dapat 

menuliskan dan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar 

dan lengkap. R1 juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan sistematis. Pada 

saat wawancara R1 juga dapat menjelaskan langkah penyelesaian soal nomor 2 

dengan tegas dan benar. R1 juga tidak mengalami kesulitan dalam menggambar 

diagram panah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R1 cukup memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi ke representasi visual yang dalam penelitian ini subjek R1 

menyajikan dalam representasi diagram Kartesius dan diagram panah cukup baik 

karena menyelesaikan permasalahan kurang lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

4.1.5.4.1.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R1 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.39 sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.39 Hail Pekerjaan R1 Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 4.39 terlihat bahwa R1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. R1 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. R1 mampu 

untuk menemukan rumus fungsi . R1 mampu membuat persamaan matematis 

dari titik potong yang terdapat pada grafik. Kemudian R1 juga telah mampu 

menyatakan rumus fungsi  dengan cara tabel tetapi belum benar. Setelah 

dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan R1 soal nomor 3 sudah sesuai dengan 

kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada 

Lampiran 29. Artinya, R1 mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R1 pada hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, R1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 46. R1 mampu menyelesaikan permasalahan 

nomor 3 karena R1 dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya untuk 

menentukan rumus fungsi , dengan cara membuat model matematis. Kemudian 

R1 juga sudah mampu menyebutkan anggota-anggota domain fungsi  yang 

diketahui dalam soal, tetapi R1 tidak mampu menyebutkan range dari fungsi . 

Artinya R1 mampu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 

masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara R1 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Dan juga, pada hasil 

pekerjaan nomor 3, subjek R1 mampu menyelesaikan masalah yang ada. R1 dapat 

menentukan rumus fungsi . Saat wawancara R1 juga dapat menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut. Saat ditanya anggota 

domain, R1 dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Tetapi saat ditanya anggota 

range fungsi , R1 menyebutkan dengan ragu-ragu. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa R1 kurang memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu menentukan 

 titik potong dari grafik. 

P : dari domain dan grafik fungsi yang diketahui dari soal, apakah Alifa 

 dapat membuat persamaan matematis? 

R1 : iya, Bu bisa. Tetapi saya bingung bagaimana cara untuk 

 menyelesaikan persamaan tersebut. Sehingga rumus fungsi n belum 

 lengkap. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

R1 : sedikit, Bu. 
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menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah yang dalam 

penelitian ini subjek R1 dapat menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk 

menyelesaikan masalah karena telah menyelesaikan permasalahan namun kurang 

lengkap. 

4.1.5.4.1.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R1 pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.40 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.40 Hasil Pekerjaan R1 Soal Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.40 terlihat bahwa R1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menyelesaikan permasalahan pada soal ini tentang tarif parkir 

kendaraan roda dua dan roda empat. R1 telah mampu untuk menemukan rumus 

fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

pekerjaan pada lembar jawab R1. Kemudian R1 juga telah mampu menyelesaikan 

permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan 

R1 soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 
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representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, R1 kurang 

mampu membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yaitu kata-kata. Kemudian, R1 juga sudah mampu menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4 tetapi kurang lengkap. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R1 pada hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, R1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 46. Selain itu R1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah dengan jelas yang dimulai dari menyebutkan apa yang 

diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. R1 juga sudah mampu 

menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah yang 

dilakukan oleh R1 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Tetapi rumus fungsi tarif parkir 

yang dijelaskan R1 kurang lengkap. Artinya R1 kurang mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang diberikan yaitu 

kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

R1 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua  

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

R1 : saya substitusikan ke rumus tarif parkir, Bu. Jadi Bona harus 

 membayar Rp 6.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa memarkir  

 mobil selama 2,5 jam. 
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data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R1 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 

4. Sedangkan saat wawancara R1 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan nomor 4, 

subjek R1 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan kurang benar. R1 

mencari rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta 

dapat menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan 

dari permasalahan dengan kurang benar. Saat wawancara R1 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan yakin sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat 

ditanya rumus tarif parkir kendaraan, R1 juga dapat menjawab dengan ragu-ragu. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa R1 kurang memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang diberikan, yang dalam penelitian ini subjek R1 membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi verbal (kata-kata) dengan 

baik karena telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai 

dengan kunci jawaban. 

4.1.5.4.1.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu model persamaan 

matematis yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R1 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.41 sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.41 Hasil Pekerjaan R1 Soal Nomor 5 

Berdasarkan Gambar 4.41 terlihat bahwa R1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. R1 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. R1 telah mampu untuk 

menemukan volume air setelah 4 menit, tetapi R1 belum mampu menemukan 

volume air sebelum air dialirkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada 

lembar jawab R1. Kemudian R1 juga telah mampu menentukan volume air setelah 

13 menit. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan R1 soal nomor 5 kurang 

sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. Artinya, R1 kurang mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Kemudian, R1 juga sudah mampu 

menuliskan kesimpulan dari permasalahan pada nomor 5. 

b) Hasil Wawancara 

 Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan 

wawancara peneliti dengan subjek R1 pada hasil pekerjaan soal nomor 5. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, R1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 46. Selain itu R1 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. R1 juga sudah 

mampu menentukan permisalan untuk volume air selama 5 menit dan 9 menit. 

Langkah yang dilakukan oleh R1 kurang lengkap, dan hasil yang diperoleh kurang 

benar. Kemudian R1 juga sudah mampu menentukan volume air selama 13 menit, 

namun kurang lengkap. Artinya R1 kurang mampu menyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

 Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan 

Hasil Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui 

kebenaran data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi 

matematis, R1 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara R1 juga 

menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

Selain itu, pada hasil pekerjaan nomor 5, subjek R1 mampu menyelesaikan 

masalah yang ada namun kurang benar. R1 mencari volume air selama 4 menit, 

serta dapat menentukan volume air selama 13 menit, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan dengan kurang benar. Saat wawancara R1 juga 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh namun 

kurang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R1 kurang memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian masalah dengan 

P : bagaimana cara Qoyyum menyelesaikan soal ini? 

R1 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air 

selama  13 menit dari penjumlahan 9 menit dan 4 menit. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

R1 : 0 liter, Bu. 
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melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek R1 melibatkan 

ekspresi matematis kurang baik karena menyelesaikan permasalahan kurang benar 

dan kurang sesuai dengan kunci jawaban. 

4.1.5.4.1.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R1 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.42 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.42 Hasil Pekerjaan R1 Soal Nomor 6 

Berdasarkan Gambar 4.42 terlihat bahwa R1 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, R1 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R1 pada hasil pekerjaan soal nomor 6. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 

 

 

 

 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

R1 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Qoyyum mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam 

kehidupan  sehari-hari? 

R1 : saya mengambil cerita nomor induk, Bu. 

P : lalu apakah Qoyyum dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

R1 : iya bisa, Bu.  
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, R1 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 46. Selain itu R1 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. Langkah yang dilakukan 

oleh R1 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan sehari-

hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian R1 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya R1 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R1 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan juga saat wawancara R1 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara R1 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, R1 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R1 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

R1 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.4.2. Subjek Penelitian R2 

4.1.5.4.2.1.  Soal Nomor 1 dan Nomor 2 

Pada soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal ini, peneliti 
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mengambil representasi diagram yaitu diagram Kartesius dan diagram panah yang 

telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R2 pada Nomor 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar 4.43 

dan nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.44 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Hasil Pekerjaan R2 Soal Nomor 1 
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Gambar 4.44 Hasil pekerjaan R2 Soal Nomor 2 

 Berdasarkan Gambar 4.43 terlihat bahwa R2 mampu memahami soal 

dengan baik karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan 

benar dan lengkap yaitu tentang hasil dan rata-rata ulangan harian susulan 

Matematika. Himpunan A adalah himpunan nama siswa kelas 8X dan himpunan 

B adalah himpunan nilai ulangan harian susulan matematika. R2 juga mampu 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu nilai 

yang diperoleh Afif, dan diagram Kartesius. R2 telah mampu untuk menemukan 

nilai yang diperoleh Afif dengan cara jumlah nilai keseluruhan siswa yang 

diketahui dibagi dengan nilai rata-rata. Cara yang dilakukan R2 kurang lengkap 

untuk menentukan nilai yang diperoleh Afif dan tidak sesuai dengan kunci 

jawaban tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan pada lembar jawab R2. Kemudian R2 

juga telah mampu menggambarkan diagram Kartesius.  

 Berdasarkan gambar 4.44 subjek R2 mampu memahami soal dengan baik 

karena dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Langkah 
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penyelesaian yang dilakukan oleh R2 juga sudah lengkap yaitu menyebutkan 

anggota-anggota himpunan A dan B. Kemudian R2 menggambar diagram panah. 

Setelah dilakukan pengecekan pada nomor 1 dan 2, hasil pekerjaan R2 kurang 

sesuai sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan representasi matematis yang 

terdapat pada Lampiran 29. Artinya, R2 kurang mampu menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius.  

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R2 pada hasil pekerjaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek R2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skrip Cuplikan Wawancara Peneliti dengan Subjek R2 pada Hasil Pekerjaan Nomor 2 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 1 dan 

2, R2 dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R2 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

R2 : dengan menjumlahkan semua nilai yang diketahu dalam soal dibagi 

 dengan rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

R2 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

 menggambar  diagramnya. 
 

P : coba Ilyas sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

R2 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={4,9,16,25,36,49,64,81} 

P : menuru Ilyas apakah 1 dan 100 tidak termasuk anggota himpunan B? 

R2 : tidak, Bu 

P : coba perhatikan definisi himpunan B. Himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai dengan 100. Artinya 1 dan 100 termasuk 

 dalam anggota himpunan B tidak? 

R2 : hehe, iya ya Bu. Berati himpunan B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

R2 : masih sedikit bingung, Bu. Tapi sepertinya tinggal memasangkan 

 saja kan bu yang memiliki hubungan akar dari. 
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diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 47. Selain itu R2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah yang dimulai dari menuliskan apa yang diketahui hingga 

menuliskan kesimpulan permasalahan. Tetapi kurang lengkap dan lengkap. 

Langkah yang dilakukan oleh R2 juga sudah lengkap, yakni menentukan nilai 

yang diperoleh Afif. Kemudian R2 juga sudah mampu menyebutkan anggota-

anggota himpunan yang diketahui dalam soal. Dan juga R2 telah mampu 

menggambar diagram Kartesius, tetapi kurang lengkap.  

Pada soal nomor 2 R2 dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar. Subjek R2 menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal nomor 

2 dengan tegas. Namun subjek R2 menyebutkan anggota-anggota himpunan A 

dan B kurang lengkap. R2 juga tidak mengalami kesulitan dalam menggambarkan 

diagram panah. Artinya R2 cukup mampu menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke representasi diagram Kartesius dan diagram 

panah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Dan pada saat wawancara R2 juga menyebutkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Pada hasil pekerjaan 

nomor 1, subjek R2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada dan kurang 

sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditulis. R2 mencari nilai yang 

diperoleh Afif dengan cara menjumlahkan semua nilai yang diketahui dibagi 

dengan nilai rata-rata dan langkah yang digunakan R2 kurang lengkap, serta dapat 

menggambarkan diagram Kartesius kurang lengkap, dan juga menentukan 

kesimpulan dari permasalahan. Saat wawancara R2 juga menjelaskan bagaimana 

langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan yakin dan tegas serta 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan A dan 

anggota himpunan B, R2 juga dapat menjawab dengan yakin dan tegas.  
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Pada soal nomor 2 subjek R2 dapat memahami soal dengan baik karena dapat 

menuliskan dan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. R2 juga 

menyelesaikan persoalan ini dengan sistematis namun kurang benar. Saat 

wawancara R2 juga dapat menjelaskan langkah penyelesaian dengan tegas. 

Kemudian R2 juga dapat menggambarkan diagram panah tanpa mengalami 

kesulitan. Namun gambar diagram panah tersebut kurang lengkap karena anggota-

anggota himpunan tidak lengkap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R2 

kurangmemenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan 

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi visual yang 

dalam penelitian ini subjek R2 tidak menyajikan dalam representasi diagram 

Kartesius dan diagram panah karena gambar diagram kurang lengkap. 

4.1.5.4.2.2.  Soal Nomor 3 

Pada soal nomor 3 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

Pada soal ini, peneliti mengambil representasi visual yaitu grafik yang telah 

dipelajari oleh siswa. Soal nomor 3 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R2 pada Nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.45 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.45 Hasil Pekerjaan R2 Soal Nomor 3 
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Berdasarkan Gambar 4.45 terlihat bahwa R2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang grafik fungsi dengan domain bilangan bulat. R2 juga 

mampu menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, 

yaitu rumus fungsi , dan menyatakan fungsi dengan cara tabel. R2 mampu 

untuk menemukan rumus fungsi . Kemudian R2 juga telah mampu menyatakan 

rumus fungsi  dengan cara tabel tetapi belum benar. Setelah dilakukan 

pengecekan, hasil pekerjaan R2 soal nomor 3 tidak sesuai dengan kunci jawaban 

tes kemampuan representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, 

R2 kurang mampu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 

masalah. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R2 pada hasil pekerjaan soal nomor 3. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 3, R2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 47. R2 kurang mampu menyelesaikan 

permasalahan nomor 3 karena R2 menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya 

untuk menentukan rumus fungsi , dengan cara membuat model matematis 

dengan ragu-ragu. Kemudian R2 juga sudah mampu menyebutkan anggota-

anggota domain fungsi  yang diketahui dalam soal, tetapi R2 tidak mampu 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R2 : menentukan rumus fungsi n kemudian menyajikan fungsi n ke dalam 

 bentuk tabel. 

P : bagaimana langkah kamu menentukan fungsi n, apakah kamu 

 membuat persamaan matematika? 

R2 : hehe, tidak Bu. Saya masih bingung untuk membuat persamaan 

 matematika. 
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menyebutkan range dari fungsi . Artinya R2 kurang mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara R2 juga menyatakan 

bingung dengan soal nomor 2, tetapi setelah dibaca ulang R2 dapat menyatakan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. Namun  pada hasil 

pekerjaan nomor 3, subjek R2 kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada. 

R2 dapat menentukan rumus fungsi . Saat wawancara R2 tidak dapat 

menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut, karena 

pada hasil pekerjaan R2 hanya menuliskan rumus fungsi  tanpa ada langkah-

langkah penyelesaian. Saat ditanya anggota domain, R2 dapat menjawab dengan 

yakin dan tegas. Tetapi saat ditanya anggota range fungsi , R2 menyebutkan 

dengan ragu-ragu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R2 kurang memenuhi indikator 

kemampuan representasi matematis yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah yang dalam penelitian ini subjek R2 kurang dapat 

menggunakan representasi visual yaitu grafik untuk menyelesaikan masalah 

karena menyelesaikan permasalahan kurang lengkap dan benar sesuai dengan 

kunci jawaban. 

4.1.5.4.2.3.  Soal Nomor 4 

Pada soal nomor 4 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang diberikan. Pada soal ini, peneliti mengambil representasi verbal yaitu 

kata-kata yang akan dibuat persamaan atau model matematika. Soal nomor 4 

dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  
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Hasil pekerjaan subjek R2  pada Nomor 4 dapat dilihat pada gambar 4.46 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.46 Hasil Pekerjaan R2 Soal Nomor 4 

Berdasarkan Gambar 4.46 terlihat bahwa R2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menyelesaikan permasalahan pada soal ini tentang tarif parkir 

kendaraan roda dua dan roda empat. R2 telah mampu untuk menemukan rumus 

fungsi tarif kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

pekerjaan pada lembar jawab R2. Kemudian R2 juga telah mampu menyelesaikan 

permasalahan pada soal nomor 4. Setelah dilakukan pengecekan, hasil pekerjaan 

R2 soal nomor 4 kurang sesuai dengan kunci jawaban tes kemampuan 

representasi matematis yang terdapat pada Lampiran 29. Artinya, R2 cukup 

mampu membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yaitu kata-kata. Kemudian, R2 juga sudah mampu menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan pada nomor 4 tetapi kurang lengkap. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R2 pada hasil pekerjaan soal nomor 4. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 4, R2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 47. Selain itu R2 sudah mampu menuliskan 

penyelesaian masalah dengan jelas yang dimulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga menuliskan kesimpulan permasalahan. R2 juga sudah mampu 

menentukan permisalan untuk lama waktu memarkir kendaraan. Langkah yang 

dilakukan oleh R2 juga sudah lengkap, yakni menentukan rumus fungsi tarif 

parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat. Artinya R2 cukup mampu 

membuat persamaan atau model matematika dari representasi verbal yang 

diberikan yaitu kata-kata.  

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

R2 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 

4. Sedangkan saat wawancara R2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, pada hasil pekerjaan nomor 4, 

subjek R2 mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan kurang benar. R2 

mencari rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat, serta 

dapat menyelesaiakan permasalahan soal ini, dan juga menentukan kesimpulan 

dari permasalahan dengan kurang benar. Saat wawancara R2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan yakin sesuai 

dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. Saat 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

R2 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua  

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

R2 : saya substitusikan ke rumus tarif parkir, Bu. Jadi Bona harus 

 membayar Rp 6.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa memarkir  

 mobil selama 4 jam. 
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ditanya rumus tarif parkir kendaraan, R2 juga dapat menjawab dengan ragu-ragu. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa R2 cukup memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang diberikan yang dalam penelitian ini subjek R2 membuat 

persamaan atau model matematika dari kata-kata dengan baik karena telah 

menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar sesuai dengan kunci 

jawaban. 

4.1.5.4.2.4.  Soal Nomor 5 

Pada soal nomor 5 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada soal ini, peneliti mengambil ekspresi matematis yaitu model persamaan 

matematis yang telah dipelajari oleh siswa. Soal nomor 5 dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R2 pada Nomor 5 dapat dilihat pada gambar 4.47 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47  Hasil Pekerjaan R2 Soal Nomor 5 
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Berdasarkan Gambar 4.47 terlihat bahwa R2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal dengan benar dan 

lengkap yaitu tentang volume air dalam bak mandi. R2 juga mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal dengan benar dan lengkap, yaitu volume air 

sebelum air dialirkan dan volume air setelah 13 menit. R2 telah mampu untuk 

membuat 2 persamaan matematika dari bentuk umum persamaan yang diketahu 

dalam soal, tetapi R2 pada saat melakukan eliminasi pada persamaan (1) dan 

persamaan (2) kurang lengkap artinya, R2 kurang mampu menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis.  

b) Hasil Wawancara 

 Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan 

wawancara peneliti dengan subjek R2 pada hasil pekerjaan soal nomor 5. Untuk 

hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 5, R2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 47. Selain itu R2 sudah mampu menyebutkan 

penyelesaian masalah secara sistematis dan jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. Langkah yang 

dilakukan oleh R2 sudah lengkap, tetapi R2 pada saat melakukan eliminasi 

persamaan matematis belum lengkap. Kemudian R2 juga sudah mampu 

menentukan volume air selama 13 menit, namun kurang lengkap. Artinya R2 

kurang mampu menyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c) Triangulasi  

P : bagaimana cara Ilyas menyelesaikan soal ini? 

R2 : saya membuat dua persamaan matematika dari rumus fungsi yang 

 sudah diketahui dalam soal. Kemudian saya eliminasi dari kedua 

 persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai a. Untuk volume air 

selama  13 menit saya kali kan  liter. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

R2 : 0 liter, Bu. 
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 Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan 

Hasil Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui 

kebenaran data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi 

matematis, R2 dapat memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Sedangkan saat wawancara R2 juga 

menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

Selain itu, pada hasil pekerjaan nomor 5, subjek R2 mampu menyelesaikan 

masalah yang ada namun kurang benar. R2 mencari volume sebelum air dialirkan, 

serta dapat menentukan volume air selama 13 menit tetapi kurang benar. Saat 

wawancara R2 juga menjelaskan bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan 

soal tersebut sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh namun kurang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R2 kurang 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yang dalam penelitian ini subjek 

R2 melibatkan ekspresi matematis dalam menyelesaikan permasalahan dengan 

membuat persamaan matematis sesuai yang diketahui dalam soal namun kurang 

lengkap dan benar. 

4.1.5.4.2.5.  Soal Nomor 6 

Pada soal nomor 6 merupakan soal dengan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

Soal nomor 6 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

a) Analisis Hasil Pekerjaan Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Hasil pekerjaan subjek R2 pada Nomor 6 dapat dilihat pada gambar 4.48 sebagai 

berikut. 

Gambar 4.48 Hasil Pekerjaan R2 Soal Nomor 6 
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Berdasarkan Gambar 4.48 terlihat bahwa R2 mampu memahami soal dengan baik 

karena mampu menuliskan apa yang dimaksud di dalam soal yaitu tentang contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, R2 juga sudah mampu 

menuliskan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara himpunan 

pasangan berurutan. 

b) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang disajikan di bawah ini merupakan cuplikan wawancara 

peneliti dengan subjek R2 pada hasil pekerjaan soal nomor 6. Untuk hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hasil pekerjaan nomor 6, R2 

dapat memahami soal dengan baik karena ia mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal secara benar dan lengkap yang dapat 

dilihat selengkapnya pada Lampiran 47. Selain itu R2 sudah mampu 

menyebutkanpenyelesaian masalah secara jelas yang dimulai dari menyebutkan 

apa yang diketahui hingga menyebutkan kesimpulan permasalahan. Langkah yang 

dilakukan oleh R2 juga sudah lengkap, yakni menentukan cerita dalam kehidupan 

sehari-hari yang merupakan contoh fungsi. Kemudian R2 juga sudah mampu 

menyebutkan anggota-anggota himpunan yang diketahui dalam cerita yang 

dibuat. Artinya R2 mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

c) Triangulasi  

Setelah diperoleh analisis hasil tes kemampuan representasi matematis dan Hasil 

Wawancara, selanjutnya dilakukan validasi silang untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis tes kemampuan representasi matematis, 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

R2 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Ilyas mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

R2 : saya mengambil cerita hasil  ulangan bahasa inggris, Bu. 

P : lalu apakah Ilyas dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

R2 : iya bisa, Bu.  
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R2 dapat memahami soal dengan menyelesaikan permasalahan dengan benar dan 

lengkap. Dan juga saat wawancara R2 juga menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Saat wawancara R2 juga menjelaskan 

bagaimana langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan hasil pekerjaannya serta menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh. Saat ditanya anggota himpunan yang dibuat dalam ceritanya, R2 juga 

dapat menjawab dengan yakin dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R2 

memenuhi indikator kemampuan representasi matematis yaitu menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. yang dalam penelitian ini subjek 

R2 menyajikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari  dengan baik karena 

telah menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar. 

4.1.5.4.3.  Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari 

Tipe Kepribadian Rational 

Berdasarkan analisis hasil pekerjaan dan Hasil Wawancara untuk subjek R1 dan 

R2, berikut ini disajikan ringkasan untuk setiap indikator kemampuan representasi 

matematis subjek dengan tipe kepribadian Rational. Indikator kemampuan 

representasi matematis yang digunakan adalah: (1) Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel; 

(2) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah; (3) Membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan; (4) 

Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis; dan (5) Menjawab 

soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Indikator pertama mewakili 

soal nomor 1 dan nomor 2, indikator kedua mewakili soal nomor 3, indikator 

ketiga mewakili soal nomor 4, indikator keempat mewakili soal nomor 5, dan 

indikator kelima mewakili soal nomor 6. Ringkasan untuk setiap indikator 

kemampuan representasi matematis subjek dengan tipe kepribadian  Rational 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Ringkasan Analisis Kemampuan Representasi Matematis pada Subjek 

dengan Tipe Kepribadian Rational 

Indikator Soal 

No. 

Subjek Penelitian 

R1 R2 

1 1 Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

tetapi kurang lengkap, 

mampu menentukan 

anggota himpunan  dan , 

dan mampu 

menggambarkan diagram 

Kartesius tetapi kurang 

lengkap karena menentukan 

nilai Afif yang kurang 

lengkap. Sehingga R1 

memenuhi indikator ini 

cukup baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menentukan 

nilai yang diperoleh Afif 

tetapi kurang lengkap, 

mampu menentukan anggota 

himpunan  dan , dan 

mampu menggambarkan 

diagram Kartesius. Sehingga 

R2 memenuhi indikator ini 

dengan cukup baik. 

2 3 Mampu memahami soal 

dengan baik, menemukan 

rumus fungsi  tetapi 

kurang lengkap, mampu 

menyebutkan anggota 

domain fungsi , dan 

mampu menyajikan fungsi  

kedalam bentuk tabel 

dengan lengkap dan 

lengkap. Sehingga R1 

kurang mampu memenuhi 

indikator 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

rumus fungsi  kurang 

lengkap, mampu 

menyebutkan anggota domain 

fungsi , dan mampu 

menyajikan fungsi  ke 

dalam bentuk tabel tetapi 

kurang lengkap karena 

menentukan rumus fungsi 

yang kurang lengkap. 

Sehingga R2 memenuhi 

indikator ini cukup baik. 

3 4 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan 

lama waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan 

beroda dua dan beroda 

empat, serta mampu 

menyelesaikan 

permasalahan Bona dan 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

menentukan permisalan lama 

waktu parkir, mampu 

menentukan rumus fungsi 

tarif parkir kendaraan beroda 

dua dan beroda empat, serta 

kurang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

Bona dan Elsa. Sehingga R2 
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Elsa dengan kurang benar 

karena rumus fungsi tarif 

parkir yang kurang lengkap. 

Sehingga R1 cukup mampu 

memenuhi indikator ini. 

cukup mampu memenuhi 

indikator ini dengan baik. 

4 5 Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air 

selama 5 menit dan 9 menit, 

kurang mampu menentukan 

volume sebelum air 

dialirkan, dan kurang 

mampu menyelesaikan 

permasalahan untuk 

menentukan volume air 

setelah 13 menit namun 

kurang lengkap. Sehingga 

R1 kurang mampu 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, menuliskan 

pemisalan volume air selama 

5 menit dan 9 menit, mampu 

menentukan volume sebelum 

air dialirkan, dan kurang 

mampu menyelesaikan 

permasalahan untuk 

menentukan volume air 

setelah 13 menit. Sehingga 

R2 kurang mampu memenuhi 

indikator ini dengan baik. 

5 6 Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga R1 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

Mampu memahami soal 

dengan baik, mampu 

membuat cerita yang 

berkaitan dengan contoh 

fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari, serta dapat 

menyajikan fungsi ke dalam 

himpunan pasangan 

berurutan. Sehingga R2 

memenuhi indikator ini 

dengan baik. 

 

4.2.  Pembahasan 

 Pada subbab ini akan dijabarkan tentang kemampuan representasi 

matematis pada Active Learning Group to Group Exchange dalam mencapai 

kriteria ketuntasan minimal dan batas ketuntasan klasikal, perbedaan rata-rata 

kemampuan representasi matematis dalam Active Learning Group to Group 

Exchange dengan rata-rata kemampuan representasi matematis dalam model 

pemebelajaran Problem Based Learning, perbedaan proporsi ketuntasan 

kemampuan representasi matematis dalam Active Learning Group to Group 
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Exchange dengan proporsi kemampuan representasi matematis dalam model 

pemebelajaran Problem Based Learning, dan kemampuan representasi matematis 

ditinjau dari tipe kepribadian Keirsey yaitu Guardian, Artisan, Idealist, Rational. 

4.2.1. Kemampuan Representasi Matematis dan Active Learning Group to 

Group Exchange 

 Menurut Andini (2018) pada model Active Learning Group to Group 

Exchange (GGE) siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya 

masing-masing kelompok akan diberikan tugas yang berbeda untuk didiskusikan. 

Hal ini sejalan dengan Kurniawan (2018, h. 586) menyatakan bahwa kemampuan 

representasi menjadi penting ketika siswa mengomunikasikan hasil diskusi tugas 

secara berkelompok karena mereka akan berlatih bagaimana cara menyampaikan 

ide-ide mereka dengan cara menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, 

menyatakan, menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat memahami konsep 

matematika dengan membangung pengetahuan mereka sendiri dengan bimbingan 

guru. Sehingga, penggunaan Active Learning Group to Group Exchange akan 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis karena 

dengan Active Learning GGE siswa dituntut untuk dapat menjelaskan ide-ide 

mereka. 

 Pada proses pembelajaran matematika dengan Active Learning Group to 

Group Exchange siswa menunjukkan sikap antusias mereka dalam belajar yang 

terus berubah menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan pertama hinggan pertemuan keempat yang 

menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Siswa diberikan LKPD pada 

kegiatan inti pembelajaran yang bertujuan untuk menemukan konsep relasi dan 

fungsi. LKPD diberikan disetiap kelompok dan berisi permasalahan yang 

berbeda-beda. Melalui LKPD, siswa berusaha mengeksplorasi ide-ide matematis 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini membuat 

siswa belajar secara bermakna, dengan mengaitkan pengetahuan yang telah ia 

dapatkan dengan pengetahuan yang baru. 

 Pada pertemuan pertama siswa memang belum terlalu aktif dalam 

berdiskusi karena mereka baru menjajaki materi baru terkait relasi himpunan. 
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Sehingga masih banyak siswa yang bertanya kepada guru dalam menyelesaikan 

LKPD. Saat mengerjakan kuis, kurang lebih 15 siswa belum mampu 

menyelesaikan dengan langkah yang sistematis mulai dari menuliskan apa yang 

diketahui hingga kesimpulan dari permasalahan. Sedangkan pada pertemuan 

kedua, masih terdapat kurang lebih 10 siswa yang belum mampu menyelesaikan 

soal kuis dengan benar. Pada pertemuan ketiga, hanya terdapat 5 siswa yang 

belum menyelesaikan soal kuis dengan benar. Dan pada pertemuan keempat, 

hanya saja masih terdapat 3 siswa yang belum mampu menyelesaikan soal kuis 

dengan benar dan lengkap. Dari hasil yang diperoleh diatas, dapat dikatakan 

bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan keempat. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pembelajaran Active 

Learning Group to Group Exchange diperoleh hasil tes akhir kemampuan 

representasi matematis pada kelas dengan Active Learning Group to Group 

Exchange mencapai kriteria ketuntasan minimal dan batas ketuntasan klasikal. 

Dengan menggunakan uji ketuntasan rata-rata dan uji ketuntasan proporsi 

diperoleh data bahwa hasil tes akhr kemampuan representasi matematis dengan 

Active Learning Group to Group Exchange telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 70 dan ketuntasan klasikal yaitu lebih dari 75%. 

  Selain itu dari hasil tes akhir kemampuan representasi matematis diperoleh 

rata-rata nilai kelas yang memperoleh perlakuan dengan Active Learning Group to 

Group Exchange adalah 76,2813 dengan nilai terendah 66 dan  nilai tertinggi 93. 

Sedangkan rata-rata nilai kelas yang memperoleh perlakuan dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning adalah 72,5 dengan nilai terendah 54 dan 

nilai tertinggi 84. Dari uji perbedaan dua rata-rata pihak kanan diperoleh hasil 

bahwa nilai  dan  dengan  

adalah , yang berarti . Artinya, bahwa rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange 

lebih dari rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran 

model Problem Based Learning. Kemudian dari uji perbedaan dua proporsi pihak 
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kanan diperoleh hasil bahwa nilai  dan  dengan peluang 

  adalah , yang berarti . 

Jadi, proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dengan Active 

Learning Group to Group Exchange lebih dari proporsi hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa dengan pembelajaran model Problem Based 

Learning. 

 Pada Active Learning Group to Group Exchange setiap kelompok 

diberikan LKPD pada setiap pertemuan. LKPD berisi permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang memuat representasi matematis di dalamnya. 

Sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis 

melalui penyelesaian LKPD. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya 

untuk menyelesaikan LKPD ini. Sehingga siswa mampu saling bertukar pikiran 

dan mengeksplor ide-ide matematis mereka serta mampu menyatakan pendapat 

mereka dengan percaya diri. 

 Siswa dengan model pembelajaran Problem Based Learning juga 

diberikan LKPD setiap kelompok. Perbedaan kemampuan reprsentasi matematis 

juga terlihat dari hasil kuis yang diberikan pada kedua kelas tersebut di akhir 

pembelajaran dengan soal yang sama. Kemampuan representasi matematis siswa 

dengan Active Learning Group to Group Exchange  secara empiris lebih baik 

dibandingkan kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

 Pada pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange, siswa 

diberikan LKPD pada setiap kelompok yang berisikan permasalahan berkaitan 

dengan materi relasi dan fungsi. Setiap kelompok menyelesaikan permasalahan 

yang berbeda, yang bertujuan setiap kelompok sebagai tim ahli dalam suatu 

masalah yang kemudian dipresentasikan sehingga semua siswa dapat memahami 

semua materi relasi dan fungsi. Hal ini juga membuat siswa menjadi lebih aktif 

dan percaya diri untuk bertanya baik permasalahan yang di diskusikan dengan 

kelompoknya maupun permasalahan yang disajikan oleh kelompok lain. 

Sedangkan pada model pembelajaran Problem Based Learning, siswa diberikan 
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LKPD yang berisikan semua permasalahan terkait materi relasi dan fungsi, 

sehingga semua siswa mendiskusikan semua materi relasi dan fungsi dengan 

kelompoknya. Pada saat presentasi tidak ada motivasi dan rasa ketertarikan siswa 

untuk bertanya karena setiap siswa menyelesaikan permasalahan yang sama. 

Uraian di atas dapat menjadi kemungkinan penyebab kemampuan representasi 

matematis siswa dengan Active Learning Group to Group Exchang, lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan representasi matematis dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

 Berdasarkan analisis hasil tes akhir kemampuan representasi matematis 

diperoleh hasil bahwa (1) kemampuan representasi matematis siswa dengan 

Active Learning Group to Group Exchange mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yaitu 70; (2) kemampuan representasi matematis dengan Active Learning Group 

to Group Exchange mencapai batas ketuntasan klasikal yaitu 75%; (3) rata-rata 

kemampuan representasi matematis dengan Active Learning Group to Group 

Exchange lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan representasi matematis 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning; (4) proporsi ketuntasan 

kemampuan representasi matematis dengan Active Learning Group to Group 

Exchange lebih tinggi daripada proporsi ketuntasan kemampuan representasi 

matematis dengan model pembelajaran Problem Based Learning. 

4.2.2. Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Tipe 

Kepribadian Keirsey dalam Active Learning Group to Group Exchange 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek menghasilkan jawaban 

dengan representasi yang beragam dalam menyelesaikan soal. Representasi yang 

beragam tersebut merupakan strategi penyelesaian sebjek dalam menyelesaikan 

soal tes akhir kemampuan representasi matematis. Setelah dilakukan analisis data 

kemampuan representasi matematis dari hasil tes akhir kemampuan representasi 

matematis dan data hasil wawancara masing-masing subjek penelitian 

berdasarkan tipe kepribadian diperoleh data yang kemudian disajikan pada Tabel 

4.9. 
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Tabel 4.9  Hasil Kemampuan Representasi Matematis Subjek Penelitian 

Tipe 

Kepribadian 

Kode 

Siswa 

Aspek Representasi 

Visual  Simbolik  Verbal  

  1 2 1 2 1 

Guardian 

3. E-04                Cukup 

Mampu 

Cukup 

Mampu 

Mampu Mampu Mampu 

4. E-12                 Cukup 

Mampu 

Mampu Mampu Cukup 

Mampu 

Mampu 

Artisan 

3. E-16                Mampu Mampu Mampu Tidak 

Mampu 

Mampu 

4. E-26                Cukup 

Mampu 

Cukup 

Mampu 

Cukup 

Mampu 

Tidak 

Mampu 

Mampu 

Idealist 

3. E-08                 Cukup 

Mampu 

Mampu Mampu  Cukup 

Mampu  

Mampu  

4. E-19                 Cukup 

Mampu 

Mampu Mampu Tidak 

Mampu 

Mampu 

Rational 

3. E-25                 Cukup 

Mampu 

Tidak 

Mampu 

Mampu Tidak 

Mampu 

Mampu  

4. E-15                 Tidak 

Mampu 

Cukup 

Mampu 

Mampu Cukup 

Mampu 

Mampu  

Keterangan: 

Aspek representasi visual, meliputi: 

1 : Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi   

 verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel  

2  : Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah 

Aspek representasi simbolik, meliputi: 

1 : Membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang  

 diberikan 

2 : Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 

Aspek representasi verbal, meliputi: 

1  : Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis 

4.2.2.1 Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kepribadian 

Guardian 

 Hasil analisis kemampuan representasi matematis siswa dengan tipe  

Guardian sesuai dengan yang digambarkan Keirsey (1998). Berdasarkan hasil 

penelitian, subjek dengan tipe Guardian secara umum mampu menyajikan 

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, 
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grafik, atau tabel, meskipun diagram dan tabel kurang lengkap sesuai dengan soal. 

Pada soal nomor 3 subjek dengan tipe Guardian  mampu membuat tabel tetapi isi 

dalam tabel kurang lengkap. Hal tersebut sesuai dengan Keirsey dan Bates 

sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) bahwa Guardian tidak menyukai 

gambar, namun lebih condong kepada kata-kata. Meskipun demikian representasi 

diagram yang dibuat oleh subjek dengan tipe Guardian sudah sesuai dengan soal.  

 Kemampuan representasi matematis subjek dengan tipe Guardian terkait 

kemampuan menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah 

sudah baik. subjek dengan tipe Guardian mampu menyelesaikan masalah melalui 

representasi visual yaitu grafik fungsi pada soal nomor 3. Menurutnya, ia sedikit 

mengalami kesulitan dalam membaca grafik tetapi subjek dengan tipe Guardian 

mampu menyelesaikan masalah pada soal nomor 3 dengan benar. 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi verbal yang disajikan, subjek dengan tipe 

Guardian mampu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

verbal yang disajikan pada soal nomor 3 dan 4. Subjek dengan tipe Guardian juga 

tidak mengalami kesulitan dalam membuat persamaan atau model matematika.

 Terkait kemampuan penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis, subjek dengan tipe Guardian cukup mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan melibatkan matematika. Pada nomor 4 subjek dengan tipe 

Guardian mampu menyelesaikan masalah dengan lengkap, tetapi pada nomor 5 

subjek dengan tipe Guardian kurang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan.

 Secara umum subjek dengan tipe Guardian mampu menuliskan langkah-

langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Setiap pembelajaran, peneliti 

membiasakan siswa untuk menuliskan langkah-langkah secara sistematis. Hal 

tersebut didasarkan pada Keirsey dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono 

(2010) menyatakan bahwa Guardian menyukai pengulangan dan dril dalam 

menerima materi serta mempunyai ingatan yang kuat. Oleh karena itu, subjek 

dengan tipe Guardian tidak mengalami kesulitan dalam menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis pada nomor 6. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat dikatakan bahwa subjek dengan tipe Guardian pada aspek representasi 
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visual, siswa cukup mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaiakan masalah namun tidak mampu menyajikan kembali representasi 

verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada aspek representasi 

simbolik, siswa mampu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan dan cukup mampu dalam menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek representasi verbal, siswa 

mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

4.2.2.2 Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kepribadian 

Artisan 

 Hasil analisis kemampuan representasi matematis siswa dengan tipe 

Artisan sesuai dengan yang digambarkan Keirsey (1998). Berdasarkan hasil 

penelitian, subjek dengan tipe kepribadian Artisan secara umum mampu 

menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi 

diagram, grafik, atau tabel. Dalam membuat diagram Kartesius dan diagram panah 

subjek dengan tipe kepribadian Artisan membuat dengan lengkap sesuai dengan 

soal. 

 Terkait kemampuan menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah, subjek dengan tipe kepribadian Artisan sudah baik. 

Subjek dengan tipe kepribadian Artisan  mampu membuat persamaan matematika 

dari titik potong yang diketahui dari grafik namun subjek dengan tipe kepribadian 

Artisan kurang teliti dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Hal ini sejalan 

dengan Keirsey dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) yang 

menyatakan bahwa seorang dengan tipe Artisan ingin mengerjakan segala sesuatu 

secara cepat, bahkan sering cenderung tergesa-gesa. Kepribadian Artisan tersebut 

mengakibatkan subjek dengan tipe kepribadian Artisan kurang teliti dalam 

menyelesaikan permasalahan pada soal tes akhir kemampuan representasi 

matematis. Oleh karena itu, guru perlu mengingatkan kepada Artisan untuk lebih 

teliti dalam mengerjakan sesuatu. 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi verbal yang disajikan, subjek dengan tipe 

kepribadian Artisan mampu membuat persamaan atau model matematika dari 
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representasi verbal yang disajikan pada soal nomor 3 dan 4. Namun karena subjek 

dengan tipe kepribadian Artisan kurang teliti maka persamaan atau model 

matematika yang dibuat kurang lengkap. Subjek dengan tipe kepribadian Artisan 

juga tidak mengalami kesulitan dalam membuat persamaan atau model 

matematika. 

 Kemampuan representasi matematis dalam menyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis, subjek dengan tipe kepribadian Artisan kurang 

mampu menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan ekspresi matematika. 

Pada nomor 4 subjek dengan tipe kepribadian Artisan tidak mampu 

menyelesaikan masalah dengan lengkap, tetapi pada nomor 5 subjek dengan tipe 

kepribadian Artisan kurang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan. Karena 

subjek dengan tipe kepribadian Artisan kurang teliti dalam mengerjakan soal tes 

akhir kemampuan representasi matematis. 

 Keirsey dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) menyatakan 

bahwa siswa dengan tipe Artisan sangat menyukai pembelajaran yang banyak 

demonstrasi, diskusi, dan presentasi. Pembelajaran yang diberikan peneliti sesuai 

dengan kepribadian Artisan sehingga subjek dengan tipe kepribadian Artisan lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan. Secara umum subjek dengan tipe 

kepribadian Artisan  tidak mengalami kesulitan dalam menuliskan langkah-

langkah penyelesaian secara sistematis, karena setiap pembelajaran peneliti 

membiasakan siswa untuk menuliskan langkah-langkah secara sistematis. Oleh 

sebab itu, subjek dengan tipe kepribadian Artisan tidak mengalami kesulitan 

dalam menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis pada 

nomor 6. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa subjek dengan tipe 

kepribadian Artisan pada aspek representasi visual, siswa cukup mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaiakan masalah dan juga cukup 

mampu menyajikan kembali representasi verbal ke representasi diagram, grafik, 

atau tabel. Pada aspek representasi simbolik, siswa cukup mampu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan namun kurang 

mampu dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 
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Pada aspek representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

4.2.2.3 Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kepribadian 

Idealist 

 Hasil analisis kemampuan representasi matematis siswa dengan tipe 

Idealist sesuai dengan yang digambarkan oleh Keirsey (1998). Subjek dengan tipe 

kepribadian Idealist mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada soal nomor 1 Subjek 

dengan tipe kepribadian Idealist membuat diagram Kartesius dengan kurang 

lengkap karena subjek dengan tipe kepribadian Idealist menemukan nilai yang 

diperoleh Afif kurang lengkap. Namun pada soal nomor 2 dan 3 subjek dengan 

tipe kepribadian Idealist dapat membuat diagram panah dan tabel dengan lengkap 

dan lengkap. Secara umum dapat dikatakan bahwa subjek dengan tipe kepribadian 

Idealist kurang mampu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. 

 Kemampuan subjek dengan tipe kepribadian Idealist dalam menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah, subjek dengan tipe kepribadian 

Idealist sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian subjek dengan tipe 

kepribadian Idealist pada soal nomor 3. Meskipun subjek dengan tipe kepribadian 

Idealist sedikit mengalami kesulitan dalam membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal yang diberikan, tetapi subjek dengan tipe 

kepribadian Idealist dapat menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut didasarkan 

bahwa tipe kepribadian Idealist memiliki daya juang dan kreativitas. 

 Terkait kemampuan representasi matematis dalam membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi verbal yang disajikan, subjek dengan tipe 

kepribadian Idealist mampu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang disajikan pada soal nomor 3 dan 4 dengan lengkap. 

Subjek dengan tipe kepribadian Idealist juga tidak mengalami kesulitan dalam 

membuat persamaan atau model matematika. 

 Kemampuan representasi matematis dalam menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis, subjek dengan tipe kepribadian Idealist kurang 
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mampu menyelesaikan permasalahn dengan melibatkan matematika. Pada nomor 

4 dan 5 subjek dengan tipe kepribadian Idealist mampu menyelesaikan masalah 

dengan kurang lengkap. Pada soal nomor 4 dan 5 subjek dengan tipe kepribadian 

Idealist menggunakan persamaan atau model matematika untuk menyelesaikan 

permasalah namun kurang lengkap dan benar. 

 Keirsey dan Bates (1998, h. 165) menyatakan bahwa siswa dengan tipe 

Idealist membatasi penjelasan mereka karena mereka menganggap bahwa apa 

yang jelas bagi mereka pasti jelas untuk orang lain. Namun pada penyelesaian 

soal nomor 6 terkait  menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks 

tertulis subjek dengan tipe kepribadian Idealist  mampu menyelesaikan dengan 

lengkap dan lengkap. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa subjek 

dengan tipe kepribadian Idealist pada aspek representasi visual, siswa mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaiakan masalah namun tidak 

mampu menyajikan kembali representasi verbal ke representasi diagram, grafik, 

atau tabel. Pada aspek representasi simbolik, siswa mampu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan namun kurang mampu 

dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

4.2.2.4 Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kepribadian 

Rational 

 Hasil analisis kemampuan representasi matematis siswa dengan tipe 

Rational sesuai dengan yang digambarkan oleh Keirsey (1998). Subjek dengan 

tipe kepribadian Rational membuat diagram Kartesius, diagram panah, dan tabel 

dengan kurang lengkap pada soal nomor 1, 2, dan 3. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa subjek dengan tipe kepribadian Rational kurang mampu 

menyajikan kembali data atau informasi dari representasi verbal ke representasi 

diagram, grafik, atau tabel karena representasi visual yang dibuat oleh subjek 

dengan tipe kepribadian Rational kurang lengkap. 

 Kemampuan subjek dengan tipe kepribadian Rational dalam 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, subjek dengan 
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tipe kepribadian Rational kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian 

subjek dengan tipe kepribadian Rational pada soal nomor 3. Subjek dengan tipe 

kepribadian Rational mengalami kesulitan dalam membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal yang diberikan sehingga subjek dengan tipe 

kepribadian Rational tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Menurut Keirsey 

dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) yang menyatakan bahwa 

siswa tipe Rational cenderung mengabaikan materi yang dirasa tidak perlu atau 

membuang waktu. Dengan demikian, guru perlu memberikan pemahaman dan 

pembiasaan kepada siswa tipe Rational untuk memperhatikan saat sesi presentasi 

sehingga siswa dengan tipe Rational dapat memahami semua materi relasi dan 

fungsi.  

 Terkait kemampuan representasi matematis dalam membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi verbal yang disajikan, subjek dengan tipe 

kepribadian Rational mampu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi verbal yang disajikan pada soal nomor 3 dan 4. Subjek dengan tipe 

kepribadian Rational juga tidak mengalam kesulitan dalam membuat persamaan 

atau model matematika. 

 Kemampuan representasi matematis dalam menyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis, subjek dengan tipe kepribadian Rational kurang 

mampu menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan matematika. Pada nomor 

4 subjek dengan tipe kepribadian Rational tidak mampu menyelesaikan masalah 

dengan lengkap, tetapi pada nomor 5 subjek dengan tipe kepribadian Rational 

kurang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan. Karena subjek dengan tipe 

kepribadian Rational kurang teliti dalam mengerjakan soal tes akhir kemampuan 

representasi matematis. 

 Keirsey dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010) menyatakan 

bahwa siswa dengan tipe Rational sangat menyukai menulis dan kurang cocok 

dengan bentuk tes objektif karena tidak dapat mengungkapkan kemampuan dalam 

menulis. Sehingga subjek dengan tipe kepribadian Rational tidak mengalami 

kesulitan dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis, 

karena subjek dengan tipe kepribadian Rational menyukai menulis. Oleh sebab 
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itu, subjek dengan tipe kepribadian Rational tidak mengalami kesulitan dalam 

menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis pada nomor 6. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa subjek dengan tipe kepribadian 

Rational pada aspek representasi visual, siswa kurang mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaiakan masalah dan juga kurang mampu 

menyajikan kembali representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau 

tabel. Pada aspek representasi simbolik, siswa mampu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan namun kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

4.2.3. Temuan Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian dengan empat tipe 

kepribadian menurut Keirsey memiliki kemampuan representasi matematis yang 

berbeda-beda. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Siswa tipe Guardian kurang teliti dalam menginterpretasikan informasi 

yang disajikan kembali dalam diagram dan tabel. Sehingga siswa tipe Guardian 

memerlukan latihan dan bimbingan agar tidak mengalami kesulitan dalam 

membuat representasi diagram dan tabel, karena pada dasarnya Guardian tidak 

menyukai gambar menurut Keirsey dan Bates sebagaimana dikutip oleh Yuwono 

(2010). 

2) Siswa tipe Artisan cenderung tidak teliti dalam menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan model atau persamaan matematis sehingga pada nomor 3 

dan 4 kurang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk meningkatkan 

ketelitian siswa tipe Artisan diperlukan  latihan dan bimbingan. 

3) Siswa tipe Idealist mengalami kesulitan dalam membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang disajikan, namun karena daya juang 

Idealist sehingga siswa tipe Idealist dapat membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi verbal yang disajikan dan juga dapat menyelesaikan 

permasalahan pada soal nomor 3. 
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4) Siswa tipe Rational mengalami kesulitan dalam menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis dan memerlukan latihan dan bimbingan 

untuk melibatkan ekspresi matematis sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan. 

4.2.4. Kekurangan Penelitian 

Proses penelitian ini dari awal hingga akhir tentunya terdapat kekurangan. 

Kekurangan tersebut terdapat pada analisis kemampuan representasi matematis 

ditinjau dari tipe kepribadian. Peneliti hanya menganalisis kemampuan 

representasi ditinjau dari tipe kepribadian (Guardian, Artisan, Idealist, dan 

Rational) tanpa menganalisis kemampuan representasi matematis ditinjau dari tipe 

kepribadian ganda (Idealist-Guardian dan Idealist-Rational). Kekurangan dalam 

penelitian ini tentunya dapat menjadi bahan evaluasi dan saran untuk penelitian 

berikutnya dengan topik yang serupa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada Active Learning 

Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 70. 

2. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada Active Learning 

Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi mencapai batas 

ketuntasan klasikal yaitu 75% dari banyak siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

3. Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada Active 

Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan fungsi lebih tinggi 

daripada rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada 

model pembelajaran Problem Based Learning. 

4. Proporsi ketuntasan hasil tes kemampuan representasi matematis siswa kelas 

VIII pada Active Learning Group to Group Exchange pada materi relasi dan 

fungsi lebih tinggi daripada proporsi hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VIII pada model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

5. Kemampuan representasi matematis subjek tipe Guardian yaitu pada aspek 

representasi visual, siswa cukup mampu menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaiakan masalah namun tidak mampu menyajikan kembali 

representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada aspek 

representasi simbolik, siswa mampu membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi yang diberikan dan cukup mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 
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6. Kemampuan representasi matematis subjek tipe Artisan yaitu pada aspek 

representasi visual, siswa cukup mampu menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaiakan masalah dan juga cukup mampu menyajikan kembali 

representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada aspek 

representasi simbolik, siswa cukup mampu membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi yang diberikan namun kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 

7. Kemampuan representasi matematis subjek tipe Idealist yaitu pada aspek 

representasi visual, siswa mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaiakan masalah namun tidak mampu menyajikan kembali 

representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada aspek 

representasi simbolik, siswa mampu membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi yang diberikan namun kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 

8. Kemampuan representasi matematis subjek tipe Rational yaitu pada aspek 

representasi visual, siswa kurang mampu menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaiakan masalah dan juga kurang mampu menyajikan kembali 

representasi verbal ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Pada aspek 

representasi simbolik, siswa mampu membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi yang diberikan namun kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Pada aspek 

representasi verbal, siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 

9. Semua tipe kepribadian Keirsey mampu menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis karena pada proses pembelajaran siswa terbiasa 

berlatih menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. 
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5.2. Saran  

 Berdasarkan simpulan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Guru dapat menggunakan Active Learning Group to Group Exchange 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran untuk menyampaikan 

materi relasi dan fungsi demi mencapai kriteria ketuntasan minimal dan 

batas ketuntasan klasikal. 

2. Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan pembelajaran yang 

aktif di kelas dan guru harus dapat memahami tipe kepribadian siswa 

sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. 

3. Guru berperan dalam membimbing siswa agar lebih teliti dalam 

mengerjakan suatu permasalahan. 

4. Untuk penelitian serupa berikutnya, sebaiknya subjek penelitian dengan 

tipe kepribadian ganda sehingga tidak terbatas pada siswa dengan tipe 

kepribadian tunggal. 
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Lampiran 1 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Kode 

1 Aditya Pratama E-1 

2 Aeriya Methisa Murti E-2 

3 Afif Rafii Kusuma Hermawan E-3 

4 Alifa Ayu Maharanisa E-4 

5 Almas Nafiisa 'Azzah E-5 

6 Anindya Putri Bustaman E-6 

7 Azka Karimatuzzahro E-7 

8 Azzahra January Putri E-8 

9 Brillian Galih Pambudi E-9 

10 Desta Danu Prahentyawan E-10 

11 Diandra Kalma Ayudyasari E-11 

12 Fachri Arif Maulana E-12 

13 Febriana Valentia Andhiera Putri E-13 

14 Gabriela Tesalonica E-14 

15 Ilyas Atha Elvin Ramadan E-15 

16 Lusia Deswita Anggraeni E-16 

17 Maisha Nadya Salsabila E-17 

18 Mohammad Rafii Setiawan E-18 

19 Muhammad Bagas Aji Prayogo Buton E-19 

20 Nabilla Prawinandya E-20 

21 Nadia Permata Rahmadhani E-21 

22 Naffie Kurnia Ramadhan Nasukha E-22 

23 Naifa Kalya Intandiaz E-23 

24 Parikesit Pandam Binangun E-24 

25 Qoyyum Syarif Hidayatullah E-25 

26 Rosa Febriyani Citta Susanto E-26 

27 Salmaa Ardani Aleyyaputri E-27 

28 Satria Atha Yazid Pramudya E-28 

29 Syalina Valiza Gijsbert E-29 

30 Thoriq Alazka Aziz P E-30 

31 Vino Ryan Permana E-31 

32 Yanuar Afiq Ristono E-32 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI KELAS KONTROL 

No Nama Kode 

1 Adiaz Putri Rista Ning Tyas K-1 

2 Afreza Nuur Septo Rahardjo K-2 

3 Alifvia Rahmadani K-3 

4 Andrean Ipnu Priangga K-4 

5 Anjarwati Sumarno Putri K-5 

6 Assyfa Khoirunnisa K-6 

7 Bagas Pria Adipratama K-7 

8 Camela Desvita Putri K-8 

9 Danang Febriansyah K-9 

10 Dita Puspitasari K-10 

11 Erika Dian Safira K-11 

12 Farrel Dharma Raksyaka K-12 

13 Fathan Tsaqif Darmawan K-13 

14 Harsenti Tri Nurcahyati K-14 

15 Indriani Qoiru Nisa K-15 

16 Irvan Darma Mahardika K-16 

17 Maolee Famelya Dindra Syaputri K-17 

18 Marissa Tiara Putri K-18 

19 Mochamad Najril Ubaidillah K-19 

20 Muhammad Athalla Widyatamaka K-20 

21 Muhammad Elang Samodra K-21 

22 Nafisha Aisyhawara Supriadi K-22 

23 Najmi Farah Isnaini K-23 

24 Nurul Istiqomah K-24 

25 Raditya Tegar Saputra K-25 

26 Rafa Lova Adiasa K-26 

27 Reynaldi Andika Putra Kurniawa K-27 

28 Rossa Veliesia Saskya Azzahra K-28 

29 SEGANTEN SEKAR FAIZA K-29 

30 Tsar Yusuf Rajendra Putra K-30 

31 Vanda Syifana Adzhallabiba K-31 

32 Yuandri Andikariesta K-32 
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Lampiran 3 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA 

No Nama Kode 

1 Addreean Maulana Sakti UC-1 

2 Adinda Bulan Novitasari UC-2 

3 Aisyah Raihan Fadila UC-3 

4 Amanda Rizqi Jaiviera UC-4 

5 Anggia Naura Kamila UC-5 

6 Bawi Fauzidar UC-6 

7 Braga Cahya Mayohasta UC-7 

8 Chelsea Raihanati Az Zahra UC-8 

9 Derivat Brilian Habibi UC-9 

10 Dewangga Aprianza Bian Candra UC-10 

11 Dian Fajar Indriana UC-11 

12 Dimas Aditya Putra UC-12 

13 Farisa Setyaningrum UC-13 

14 Favian Bagas Setiarso UC-14 

15 Fradina Renda Nanda UC-15 

16 Harsasancaya Faiz Pramana UC-16 

17 Ibnu Sanjaya UC-17 

18 Julia Zenda Patmawati UC-18 

19 Latifah Mahromah Akyas UC-19 

20 Muhammad Afif Haidar Razaq UC-20 

21 Muhammad Rakha Pratama UC-21 

22 Nabila Alifia Setiawati UC-22 

23 Nabila Mawaddah UC-23 

24 Oka Difano Herdandy UC-24 

25 Rajwangga Amjadinendra UC-25 

26 Resyatama Rizky Maulana UC-26 

27 Reva Alodia Oktavina Putri Sukoco UC-27 

28 Revanza Rahmania Azalia UC-28 

29 Reynard Dzaky Yosa Putra UC-29 

30 Rr. Vionita Febrian Prasetya UC-30 

31 Talitha Sava Maylia Nugroho UC-31 

32 Tegar Surya Atmadja UC-32 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / I 

Materi Pokok  : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu :  60 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

3.2  Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang 

koordinat kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah Kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

koodinat 

Kartesius. 

 

1 Membuat gambar 

bangun-bangun 

geometri untuk 

menjelaskan masalah 

dan memfasilitasi 

penyelesaian. 

Uraian Jawa tengah terdiri dari 29 Kabupaten. Jika peta 

Jawa Tengah di gambarkan ke dalam koordinat 

Koordinat maka Kabupaten Jepara berada di 

titik , Kabupaten Purworejo berada di titik 

 dan Kabupaten Semarang berada di 

titik . Apabila titik-titik tersebut 

dihubungkan, maka bangun apakah yang 

terbentuk? Bagaimana ciri-ciri bangun tersebut? 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

bidang koordinat 

Kartesius. 

2 Membuat konjektur dari 

suatu pola bilangan. 

 

Uraian Pak Andi merupakan pengusaha properti, ia 

memiliki perumahan di Kota Semarang. 

Perumahan tersebut terdiri dari 24 unit rumah 

yang terletak berhadap-hadapan. Jika 

perumahan yang di miliki Pak Andi di 

gambarkan ke dalam koordinat Koordinat 

maka rumah ke-1 terletak di titik , 

rumah ke-2 terletak di titik  rumah ke-3 

terletak di titik , lalu rumah ke-4 

terletak di titik . Tentukan letak titik 

rumah ke-20! 

3  Membuat gambar 

bangun geometri 

untuk memperjelas 

masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesainnya. 

 Membuat 

persamaan atau 

model matematika 

dari representasi 

Uraian Luas persegi panjang  adalah 28 satuan 

luas. Jika . Gunakan 

koordinat Kartesius, kemudian tentukan titik 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

lain yang diberikan. 

4 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

Uraian Bagaimana cara menentukan suatu titik berada 

pada kuadran koordinat Kartesius? 
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Lampiran 5 

SOAL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 12 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Sistem Koordinat 

Waktu  :  60 menit 

 

Bacalah petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini. 

Petunjuk Umum: 

1. Tulis terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

2. Bacalah soal dengan cermat. 

3. Jumlah soal: 4 soal uraian, semua harus dikerjakan. 

4. Kerjakan semua soal dengan teliti dan mandiri. 

5. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 

6. Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya saat 

menyelesaikan soal. 

7. Tes bersifat close book. 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di atas! 

1. Jawa tengah terdiri dari 29 Kabupaten. Jika peta Jawa Tengah di gambarkan ke dalam 

koordinat Koordinat maka Kabupaten Jepara berada di titik , Kabupaten Purworejo 

berada di titik  dan Kabupaten Semarang berada di titik . Apabila titik-titik 

tersebut dihubungkan, maka bangun apakah yang terbentuk? Bagaimana ciri-ciri bangun 

tersebut? 

2. Pak Andi merupakan pengusaha properti, ia memiliki perumahan di Kota Semarang. 

Perumahan tersebut terdiri dari 24 unit rumah yang terletak berhadap-hadapan. Jika 

perumahan yang di miliki Pak Andi di gambarkan ke dalam koordinat Koordinat maka 

rumah ke-1 terletak di titik , rumah ke-2 terletak di titik  rumah ke-3 

terletak di titik , lalu rumah ke-4 terletak di titik . Tentukan letak titik 

rumah ke-20! 

3. Luas persegi panjang  adalah 28 satuan luas. Jika . Gunakan 

koordinat Kartesius, kemudian tentukan titik  

4. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius?
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

 

 

 

 

 

Memahami soal Diketahui : 

Kabupaten Jepara berada di titik , Kabupaten 

Purworejo berada di titik  dan Kabupaten Semarang 

berada di titik . 

Ditanya : 

Tentukan bangun yang dibentuk dari ketiga titik dan ciri-ciri 

dari bangun tersebut. 

2 

 

Menggambar titik yang diketahui 

yaitu titik  

Penyelesaian : 

Menggambarkan titik  pada 

koordinat Kartesius. 

 

2 
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No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan bangun datar yang 

terbentuk dari 3 titik. 

Dari koordinat Kartesius diatas dapat disimpulkan bahwa 

titik  membentuk segitiga siku-siku. 

3 

 

Menentukan ciri-ciri bangun yang 

terbentuk dari 3 titik. 

Ciri-ciri segitiga sama kaki adalah: 

1. Memiliki 2 sisi siku-siku 

2. Memiliki sisi miring atau hypotenusa yang terletak di 

depan sudut siku-siku. 

3. Memiliki satu sudut yang besar sudutnya  

3 

2. Membuat konjektur dari 

suatu pola bilangan. 

 

Memahami soal Diketahui: 

rumah ke-1 terletak di titik , rumah ke-2 terletak di 

titik  rumah ke-3 terletak di titik , lalu 

rumah ke-4 terletak di titik  

Ditanya: 

Letak titik rumah ke-  

2 

  Menentukan pola rumah yang 

dibuat dengan mencari jarak 

koordinat . 

Penyelesaian : 

Letak rumah berbeda di koordinat  

Jarak rumah yang bersebelahan (jarak koordinat- ) adalah 

. 

Letak rumah genap berada pada koordinat  di . 

Diperoleh: 

 

 

 

6 
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No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

 

  Menentukan kesimpulan dari 

permasalahan. 

Jadi, rumah ke-  terletak di (12,4) 

 

2 

3.  Membuat gambar 

bangun geometri 

untuk memperjelas 

masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesainnya. 

Membuat persamaan atau 

Memahami soal Diketahui: 

Luas persegi panjang  adalah 28 satuan. 

 
Ditanya: 

Tentukan letak titik  

2 

Menggambar posisi titik 

 yang diketahui. 

Penyelesaian : 4 
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No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

model matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan. 

Pada gambar koordinat Kartesius sebagi berikut. 

 

 

Menentukan panjang persegi 

panjang dengan cara mencari jarak 

antara titik  dan titik . 

Jarak titik  ke  adalah  

Jarak titik  ke  sama dengan panjang persegi panjang 

 

 

1 

Menentukan lebar persegi panjang 

dengan menggunakan rumus luas 

persegi pnajang 

 

 

 
. 

1 

  Menentukan kesimpulan dari 

permasalahan. 

Diperoleh lebar persegi panjang 7 satuan, maka 

diperoleh titik  

2 



240 
 

 

No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

 

4. Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

 

 

 

 

 

Menentukan kararkteristik 

kuadaran I-IV. 

Cara menentukan suatu titik berada pada kuadran berapa 

pada koordinat Kartesius adalah dengan melihat koordinat 

titik tersebut, yaitu: 

Kuadran I    : koordinat positif dan koordinat  positif 

Kuadran II   : koordinat negatif dan koordinat  positif 

Kuadran III  : koordinat negatif dan koordinat  negatif 

Kuadran IV  : koordinat positif dan koordinat  negatif 

10 

Total Skor Maksimal 40 

 

 Nilai =  
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Lampiran 7 

HASIL TES STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIS 

No Kode Nilai 

1 E-1 63 

2 E-2 68 

3 E-3 58 

4 E-4 80 

5 E-5 78 

6 E-6 53 

7 E-7 68 

8 E-8 73 

9 E-9 78 

10 E-10 80 

11 E-11 28 

12 E-12 85 

13 E-13 85 

14 E-14 80 

15 E-15 68 

16 E-16 78 

17 E-17 63 

18 E-18 60 

19 E-19 60 

20 E-20 63 

21 E-21 63 

22 E-22 65 

23 E-23 88 

24 E-24 73 

25 E-25 68 

26 E-26 73 

27 E-27 58 

28 E-28 50 

29 E-29 60 

30 E-30 60 

31 E-31 60 

32 E-32 65 
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Lampiran 8 

DAFTAR NILAI PH 1 KELAS VIII B DAN VIII C 

Kode Nilai Kode Nilai 

K-1 91 E-1 89 

K-2 87 E-2 83 

K-3 75 E-3 76 

K-4 78 E-4 87 

K-5 85 E-5 87 

K-6 75 E-6 85 

K-7 86 E-7 88 

K-8 95 E-8 84 

K-9 87 E-9 83 

K-10 74 E-10 74 

K-11 85 E-11 74 

K-12 74 E-12 85 

K-13 92 E-13 83 

K-14 86 E-14 74 

K-15 86 E-15 74 

K-16 80 E-16 77 

K-17 74 E-17 81 

K-18 80 E-18 90 

K-19 81 E-19 84 

K-20 92 E-20 82 

K-21 74 E-21 81 

K-22 79 E-22 87 

K-23 85 E-23 93 

K-24 81 E-24 77 

K-25 83 E-25 83 

K-26 84 E-26 75 

K-27 74 E-27 81 

K-28 88 E-28 76 

K-29 74 E-29 77 

K-30 84 E-30 92 

K-31 84 E-31 92 

K-32 81 E-32 74 

 

  



243 
 

 

Lampiran 9 

UJI NORMALITAS POPULASI (DATA AWAL) 

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  jika  

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 24.0 

dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik Analyze – Descriptive Statistic – explore – masukkan dependen list – plot – 

checklist Normality plots with test – Continue. 

Hasil SPSS untuk uji normalitas data awal kemampuan Representasi matematis 

siswa kelas VIII B dan VIII C adalah sebagai berikut. 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai ,136 32 ,138 ,937 32 ,063 

Kelas ,150 32 ,066 ,935 32 ,054 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi untuk kelas 

eksperimen adalah  dan nilai  signifikansi untuk kelas 

kontrol adalah . Berdasarkan kriteria pengujian maka 

 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data awal kelas VIII B dan kelas VIII C 

SMP N 12 Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 10 

UJI HOMOGENITAS POPULASI (DATA AWAL) 

Hipotesis: 

 : (data awal kedua sampel memiliki varians yang sama) 

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

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima  apabila nilai 

. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS 24.0 dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik Analyze - Compare Means – One-way Anova – input Nilai sebagai 

Dependent List dan Kelas sebagai Factor – OK. 

Hasil SPSS untuk uji homogentias data awal adalah sebagai berikut. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,020 1 62 ,888 

 

 

Berdasarkan hasil output uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi 

sebesar . Karena nilai  maka  diterima. 

Sehingga data awal kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 11 

UJI KESAMAAN RATA-RATA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 (DATA AWAL) 

Hipotesis Pengujian: 

 : (kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang sama) 

 :  (kedua kelas sampel memiliki data awal dengan rata-rata yang tidak  

sama) 

dengan kriteria pengujian terima  jika , selain itu tolak . 

Uji kesamaan rata-rata pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 

24.0 dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik Analyze - Compare Means – One-way Anova – input Nilai sebagai 

Dependent List dan Kelas sebagai Factor – OK. 

Melihat nilai  pada tabel output ANOVA. Dengan kriteria pengujian terima  

jika , selain itu tolak . 

Hasil output SPSS: 

 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,563 1 ,563 ,016 ,901 

Within Groups 2232,375 62 36,006   

Total 2232,938 63    

 

Berdasarkan hasil output uji kesamaan dua rata-rata diperoleh nilai 

signifikansi sebesar . Karena nilai  maka  

diterima. Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal dari kedua 

sampel. Dengan kata lain, kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. 
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Lampiran 12 

PENGGALAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Identitas Sekolah :   SMP NEGERI 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ Gasal 

Materi Pokok :   Relasi dan Fungsi 

Kompetensi Inti : 

1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3 : Memahami, dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 
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Kompetensi Dasar Nilai 

Karakter 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.3 Mendeskripsikan 

dan menyatakan 

relasi dan fungsi 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

representasi 

(kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, 

dan persamaan). 

4.3 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

relasi dan fungsi 

 Jujur 

 Tanggun

g jawab 

 Disiplin 

 Kerja 

sama 

Pertemuan 1 

3.3.1  Mendefinisikan 

relasi. 

3.3.2 Menemukan 

contoh relasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.3 Menunjukkan 

suatu relasi 

dengan diagram 

panah, diagram 

Kartesius, dan 

pasangan 

berurutan. 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

 Bentuk 

penyajian 

relasi 

 

Guru menerapkan Active 

Learning Group to Group 

Exchange yang disajikan 

dengan pendekatan 

saintifik dengan 

memanfaatkan media 

pembelajaran yaitu LKPD, 

Kuis, papan tulis, dan slide 

power point. 

1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 

dalam 

mengerjaka

n tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

 1 

Pertem

uan (2 

JP) 

 Buku Guru 

Matematik

a untuk 

SMP/MTs 

kelas VIII 

Semester I 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017. 

 Buku 

Siswa 

Matematik

  



248 
 

 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

representasi. 

4.3.1  Menyatakan 

suatu relasi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

murid 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 : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

a. Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

 Kuis 

a untuk 

SMP/MTs 

kelas VIII 

Semester I 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017. 

 Lks 

matematika 

 Internet. 
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relasi antara dua 

himpunan  yang 

disajikan dalam 

LKPD. 

b. Mengumpulkan 

informasi terkait 

relasi antara dua 

himpunan. 

c. Menyajikan hasil 

pembelajaran 

terkait relasi antara 

dua himpunan. 

d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

relasi antara dua 

himpunan. 

3. Penutup : 

 Guru mengarahkan 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

relasi 

fungsi dan 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 
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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 

memberikan motivasi 

dan doa. 

sehari-hari 

 Projek: 

mencermati 

relasi yang 

terdapat di 

ruang 

kelas. 

  

  Pertemuan 2  



251 
 

 

  3.3.4 Memahami ciri-

ciri fungsi. 

3.3.5 Menemukan 

contoh fungsi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.3.6Menjelaskan 

hubungan relasi 

dan fungsi. 

3.3.7  Membedakan 

antara fungsi dan 

bukan fungsi. 

4.3.2  Menyatakan 

suatu fungsi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

 Ciri-ciri 

fungsi 

 

Guru menerapkan Active 

Learning Group to Group 

Exchange yang disajikan 

dengan pendekatan 

saintifik dengan 

memanfaatkan media 

pembelajaran yaitu LKPD, 

Kuis, papan tulis, dan slide 

power point. 

1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

murid sebelum 

memulai pelajaran, 

memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyampaikan pokok-

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 

dalam 

mengerjaka

n tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 1 

Pertem

uan (3 

JP) 
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pokok materi dan 

materi prasyarat, 

memberikan motivasi, 

dan manfaat dengan 

mengkaitkan teknologi 

atau ilmu lain.  

2. Kegiatan Inti : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

a. Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

ciri-ciri fungsi yang 

disajikan dalam 

LKPD. 

b. Mengumpulkan 

informasi terkait 

bentuk ciri-ciri 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

 Kuis 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  
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fungsi. 

c. Menyajikan hasil 

pembelajaran 

terkait ciri-ciri 

fungsi. 

d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

bentuk ciri-ciri 

fungsi. 

3. Penutup : 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk merangkum 

materi, memberikan 

kegiatan umpan balik 

berupa kuis dan 

pekerjaan rumah 

berkaitan dengan 

pembelajaran.  Guru 

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

relasi 

fungsi dan 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
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memberikan tindak 

lanjut tentang  hasil kuis, 

memberikan penguatan 

dan memberikan tindak 

lanjut untuk materi 

selanjutnya. Guru 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

memberikan motivasi 

dan doa. 

  Pertemuan 3 dan 4  

 3.3.8 Menunjukkan 

suatu fungsi 

dengan himpunan 

pasangan 

berurutan, diagram 

panah, dengan 

persamaan fungsi, 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

Guru menerapkan 

pembelajaran Active 

Learning Group to Group 

Exchange yang disajikan 

dengan pendekatan 

saintifik dengan 

memanfaatkan media 

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 
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dengan tabel, 

dengan grafik. 

4.3.2  Menyatakan 

suatu fungsi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

 

 Bentuk 

penyajian 

fungsi 

 

pembelajaran yaitu LKPD, 

Kuis, papan tulis, dan slide 

power point. 

1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

murid 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.  

dalam 

mengerjaka

n tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 
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2. Kegiatan Inti : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

a. Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

bentuk penyajian 

fungsi yang 

disajikan dalam 

LKPD. 

b. Mengumpulkan 

informasi terkait 

bentuk penyajian 

fungsi. 

c. Menyajikan hasil 

pembelajaran 

terkait bentuk 

penyajian fungsi. 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

 Kuis 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 
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d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

bentuk penyajian 

fungsi. 

3. 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 

dengan 

relasi 

fungsi dan 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 



258 
 

 

selanjutnya. Guru 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

memberikan motivasi 

dan doa. 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS 

EKSPERIMEN 

Nama Sekolah : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII / 1 

Materi Pokok : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu : 10  40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

3.3 Mendeskripsikan dan 

menyatakan relasi dan 

fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi (kata-kata, 

tabel, grafik, diagram, 

dan persamaan). 

3.3.1.Mendefinisikan relasi. 

3.3.2.Menemukan contoh relasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.3.3.Menunjukkan suatu relasi dengan 

diagram panah, diagram kartesius 

dan  pasangan berurutan. 

3.3.4  Memahami ciri-ciri fungsi. 
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3.3.5  Menemukan contoh fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.3.6 Menjelaskan hubungan relasi dan 

fungsi. 

3.3.7 Membedakan antara fungsi dan 

bukan fungsi. 

3.3.8 Menunjukkan suatu fungsi 

dengan himpunan pasangan 

berurutan, diagram panah, 

dengan persamaan fungsi, dengan 

grafik, dan dengan tabel. 

4.3 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan  

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi. 

4.3.1. Menyelesaikan soal kontekstual 

yang berkaitan dengan relasi. 

4.3.2. Menyatakan suatu fungsi yang 

terkait dengan kejadian sehari-

hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dan 

pendekatan saitifik dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) religious, 

nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas serta karakter 4C 

(Communicative, Collaborative, Critical Thinking, Creative) siswa dapat: 

a. menjelaskan definisi relasi dengan benar, 

b. menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, 

c. menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan 

berurutan dengan tepat, 

d. memahami ciri-ciri fungsi dengan benar, 

e. menemukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, 

f. menjelaskan hubungan relasi dan fungsi dengan benar, 

g. membedakan antara fungsi dan bukan fungsi dengan benar, 
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h. Menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram 

panah, dengan persamaan fungsi, dengan grafik dan dengan tabel secara 

benar, 

i. menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan 

tepat, 

j. menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Reguler 

Bentuk Penyajian Relasi 

 Relasi himpunan  ke himpunan  adalah pemasangan anggota-anggota 

himpunan  dengan anggota-anggota himpunan . 

Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh lima siswa 

kelas VIII diperoleh seperti pada tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan pada Tabel 1 dapat dinyatakan dengan diagram panah, 

diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. 

Misalkan  

, 

  dan “pelajaran yang disukai” adalah relasi yang 

menghubungkan himpunan  ke himpunan . 

4)  Diagram panah  

Gambar 1 menunjukkan relasi “pelajaran yang disukai” dari himpunan  

ke himpunan . Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan  

yang berelasi dengan anggota-anggota 

Tabel 1 Data pelajaran yang disukai siswa kelas VIII 
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tertentu pada himpunan . 

 

 

 

 

 

 

5) Diagram Kartesius 

Anggota-anggota himpunan  berada pada sumbu mendatar dan anggota-

anggota himpunan  berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota  

himpunan  yang berelasi dengan anggota himpunan  dinyatakan dengan 

titik atau noktah. Gambar 2 menunjukkan diagram Kartesius dari relasi 

“pelajaran yang disukai”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Himpunan Pasangan Berurutan 

Data Tabel 2 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis 

sebagai berikut. 

Himpunan pasangan berurutan dari himpunan  ke himpunan  adalah 

 

 

 

Ciri-ciri Fungsi 

 Menurut As’ari (2017) menyatakan bahwa fungsi adalah suatu aturan yang 

memasangkan setiap anggota domain (daerah asal) memasangkan tepat 

satu dengan anggota kodomain (daerah hasil).  

Gambar 1 Diagram Panah Kesukaan 

Gambar 2 Diagram Kartesius Kesukaan 
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Bentuk Penyajian Fungsi 

 Cara-cara menyajikan fungsi yang biaasa digunakan dalam matematika 

menurut As’ari (2017) adalah sebagai berikut. 

1. Himpunan pasangan berurutan 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, sebagai 

berikut. 

 

2. Diagram panah  

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah, pada Gambar 3 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dengan persamaan fungsi 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, sebagai berikut. 

Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. 

Dari himpunan pasangan berurutan  

diperoleh. 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Setengah Kali Dari 
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Kalau anggota  disebut  dan anggota  disebut , maka . 

Dari  diperoleh  

Bentuk ini dapat dituliskan dengan , untuk setiap  

Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. 

4. Dengan tabel 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel, pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 

 
1 2 3 4 5 

 
2 4 6 8 10 

5. Dengan grafik 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik, pada Gambar 4 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materi Pengayaan 

Materi pengayaan berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah 

dipelajari yang terdapat pada LKPD tentang Relasi dan Fungsi. 

3. Materi Remedial 

Materi remedial berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah dipelajari 

yang terdapat pada LKPD serta bimbingan secara personal tentang materi 

Relasi dan Fungsi. 

E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Tabel 3 Tabel Setengah Kali 

Gambar 4 Grafik Setengah Dari 
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1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode  : diskusi dan Tanya jawab 

3. Model  Pembelajaran : Active Learning Group to Group Exchange  

F. Alat, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat   :  Laptop, Proyektor, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, dan 

Penggaris 

2. Media :  PowerPoint, LKPD, dan kuis 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Matematika untuk SMP/MTs kelas VIII Semester I Kurikulum 

2013 Edisi Revisi 2017. 

2. Buku Siswa Matematika untuk SMP/MTs kelas VIII Semester I 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. 

3. LKS Matematika 

4. Internet 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran no 1, 2, 3, dan 10. 

No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan 

memberi salam sebagai bentuk karakter 

integritas. 

PPK: 

integritas   

 

 

 

10 menit 

 

 

 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa sebagai penguatan 

karakter religius.  

PPK:  

Religious 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis  
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

siswa dengan mengecek kehadiran siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan 

dan peralatan yang diperlukan. 

 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu bentuk penyajian relasi. 

 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu:  

a. menjelaskan definisi relasi serta 

menemukan contoh relasi dalam 

kehidupan sehari-hari, 

b. menyatakan relasi dengan diagram 

panah, diagram kartesius, dan pasangan 

berurutan. 

c. menyelesaikan soal yang memuat 

masalah kontekstual. 

 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

yaitu “menjaga silaturahmi” sekaligus 

memberikan penguatan. 

 

8. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

mulai dari membentuk kelompok, diskusi 

kelompok , mengerjakan LKPD, dan kuis. 

 

 

9. Guru memberikan apersepsi mengenai 

bentuk penyajian relasi yaitu melalui 

tanya jawab dengan siswa tentang 

diagram kartesius yang menjadi materi 

prasyarat penyajian bentuk relasi.  
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN INTI  (55 menit) 

Tahap 1: Pemilihan topik 

1. Guru menentukan topik pembelajaran 

yaitu mengenai penyajian bentuk relasi. 
 

5 menit 

2. Guru sedikit mengingatkan kembali 

materi relasi dan fungsi. Guru meminta 

murid untuk mencoba menyebutkan 

contoh-contoh relasi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

PPK:  

gotong 

royong 

Tahap 2:  Persiapan dan pengelompokan murid 

3. Guru meminta murid untuk berkelompok 

menjadi 6 kelompok.  
 

 

15 menit 

 

 

 

4. Guru meminta murid untuk mengatur 

tempat duduk sehingga setiap murid 

berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing.  

5. Guru membagikan materi mengenai 

bentuk penyajian relasi yang akan di 

diskusikan oleh setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok diberikan LKPD sesuai 

dengan materi yang didapatkan oleh 

masing-masing kelompok. 

 

7. Guru meminta murid untuk mengamati 

LKPD dan mendiskusikan bersama 

kelompoknya masing-masing. 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

8. Guru memberikan waktu kepada murid 

untuk mendiskusikan LKPD bersama 

kelompoknya masing-masing dan 

menyiapkan presentasi. 

 

 

9. Guru mengakhiri diskusi kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk memilih 

juru bicara kelompok. 

 

Tahap 3:  Presentasi kelompok  

10. Guru meminta tiap juru bicara kelompok 

untuk memberikan presentasi hasil diskusi 

kepada kelompok lain. 

(mengkomunikasikan)  

 25 menit 

Tahap 4: Umpan balik 

11. Setelah juru bicara kelompok selesai 

melakukan presentasi, guru mendorong 

kepada murid yang lain untuk bertanya 

atau memberikan pendapat kepada 

kelompk yang melakukan presentasi. 

(menanya) 

PPK: 

tanggung 

jawab, 

gotong royng 

10 menit 

12. Guru memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok yang sedang 

melakukan presentasi untuk memberikan 

tanggapan atas pertanyaan atau 

pernyataan kelompok lain. 

Penutup (15 menit) 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

1. Setelah semua kelompok melakukan 

presentasi guru bersama murid membahas 

hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru 

menuntun murid untuk membuat 

kesimpulan. (menalar) 

PPK: 

Kemandirian 

dan integritas 

15 menit 

2. Guru memberi kuis untuk siswa secara 

mandiri dengan jujur dengan tujuan 

mengetahui pemahaman siswa. 

 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa jika ada pertanyaan. 

 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang secara aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

yaitu ciri-ciri fungsi. 

 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan doa 

bersama. 

PPK: religius 

 Pertemuan ke-2 (3 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran no 4, 5, 6, 7, dan 10. 

No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

PENDAHULUAN (15 menit) 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan 

memberi salam sebagai bentuk karakter 

integritas. 

PPK: 

integritas   

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa sebagai penguatan 

karakter religius.  

PPK:  

Religious 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis 

siswa dengan mengecek kehadiran siswa. 

 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan 

dan peralatan yang diperlukan. 

 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu ciri-ciri fungsi melalui 

penayangan PPT. 

 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu:  

a. memahami ciri-ciri fungsi, 

b. menemukan contoh fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari, 

c. menjelaskan hubungan relasi dan 

fungsi, 

d. membedakan antara fungsi dan bukan 

fungsi. 

e. menyelesaikan soal yang memuat 

masalah kontekstual. 

 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa  
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

yaitu “menjaga silaturahmi” sekaligus 

memberikan penguatan. 

 

 

 
8. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

mulai dari membentuk kelompok, diskusi 

kelompok , mengerjakan LKPD, dan kuis. 

 

 

9. Guru memberikan apersepsi mengenai 

ciri-ciri fungsi yaitu melalui tanya jawab 

dengan siswa tentang relasi yang menjadi 

materi prasyarat ciri-ciri fungsi.  

 

KEGIATAN INTI  (85 menit) 

Tahap 1: Pemilihan topik 

1. Guru menentukan topik pembelajaran 

yaitu mengenai penyajian bentuk relasi. 
 

10 menit 2. Guru sedikit mengingatkan kembali 

materi relasi. Guru meminta murid untuk 

mencoba menyebutkan contoh-contoh 

relasi dalam kehidupan sehari-hari.  

PPK:  

gotong 

royong 

Tahap 2:  Persiapan dan pengelompokan murid 

3. Guru meminta murid untuk berkelompok 

menjadi 8 kelompok.  
  

20 menit 

 

 

4. Guru meminta murid untuk mengatur 

tempat duduk sehingga setiap murid 

berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

5. Guru membagikan materi mengenai ciri-

ciri fungsi yang akan di diskusikan oleh 

setiap kelompok. 

 

6. Setiap kelompok diberikan LKPD sesuai 

dengan materi yang didapatkan oleh 

masing-masing kelompok. 

 

7. Guru meminta murid untuk mengamati 

LKPD dan mendiskusikan bersama 

kelompoknya masing-masing. 

 

8. Guru memberikan waktu kepada murid 

untuk mendiskusikan LKPD bersama 

kelompoknya masing-masing dan 

menyiapkan presentasi. 

 

9. Guru mengakhiri diskusi kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk memilih 

juru bicara kelompok. 

 

Tahap 3:  Presentasi kelompok  

10. Guru meminta tiap juru bicara kelompok 

untuk memberikan presentasi hasil diskusi 

kepada kelompok lain. 

(mengkomunikasikan)  

 40 menit 

Tahap 4: Umpan balik 

11. Setelah juru bicara kelompok selesai 

melakukan presentasi, guru mendorong 

kepada murid yang lain untuk bertanya 

atau memberikan pendapat kepada 

PPK: 

tanggung 

jawab, 

15 menit 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

kelompk yang melakukan presentasi. 

(menanya) 

gotong royng 

12. Guru memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok yang sedang 

melakukan presentasi untuk memberikan 

tanggapan atas pertanyaan atau 

pernyataan kelompok lain. 

Penutup (20 menit) 

1. Setelah semua kelompok melakukan 

presentasi guru bersama murid membahas 

hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru 

menuntun murid untuk membuat 

kesimpulan. (menalar) 

PPK: 

Kemandirian 

dan integritas 

20 menit 

2. Guru memberi kuis untuk siswa secara 

mandiri dengan jujur dengan tujuan 

mengetahui pemahaman siswa. 

 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa jika ada pertanyaan. 

 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang secara aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

yaitu bentuk penyajian fungsi. 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan doa 

bersama. 

PPK: religius 

 Pertemuan ke-3 (2 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran no 8, 9, dan 10. 

No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan 

memberi salam sebagai bentuk karakter 

integritas. 

PPK: 

integritas   

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa sebagai penguatan 

karakter religius.  

PPK:  

Religious 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis 

siswa dengan mengecek kehadiran siswa. 

 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan 

dan peralatan yang diperlukan. 

 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu bentuk penyajian fungsi 

melalui penayangan PPT. 

 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu:  
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

a. Menunjukkan suatu fungsi dengan 

himpunan pasangan berurutan, 

diagram panah, dengan persamaan 

fungsi. 

b. Menyatakan suatu fungsi yang terkait 

dengan kejadian sehari-hari. 

c. menyelesaikan soal yang memuat 

masalah kontekstual dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

yaitu “menjaga silaturahmi” sekaligus 

memberikan penguatan. 

 

8. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

mulai dari membentuk kelompok, diskusi 

kelompok , mengerjakan LKPD, dan kuis. 

 

 

9. Guru memberikan apersepsi mengenai 

ciri-ciri fungsi yaitu melalui tanya jawab 

dengan siswa tentang ciri-ciri fungsi yang 

menjadi materi prasyarat bentuk 

penyajian fungsi.  

 

KEGIATAN INTI  (55 menit) 

Tahap 1: Pemilihan topik 

1. Guru menentukan topik pembelajaran 

yaitu mengenai penyajian bentuk fungsi. 
 

5 menit 
2. Guru sedikit mengingatkan kembali 

materi fungsi. Guru meminta murid untuk 

mencoba menyebutkan contoh-contoh 

PPK:  

gotong 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari.  royong 

Tahap 2:  Persiapan dan pengelompokan murid 

3. Guru meminta murid untuk berkelompok 

menjadi 6 kelompok.  
 

 

15 menit 

 

 

 

4. Guru meminta murid untuk mengatur 

tempat duduk sehingga setiap murid 

berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing.  

5. Guru membagikan materi mengenai 

bentuk penyajian fungsi yang akan di 

diskusikan oleh setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok diberikan LKPD sesuai 

dengan materi yang didapatkan oleh 

masing-masing kelompok. 

 

7. Guru meminta murid untuk mengamati 

LKPD dan mendiskusikan bersama 

kelompoknya masing-masing. 

 

8. Guru memberikan waktu kepada murid 

untuk mendiskusikan LKPD bersama 

kelompoknya masing-masing dan 

menyiapkan presentasi. 

 

9. Guru mengakhiri diskusi kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk memilih 

juru bicara kelompok. 

 

Tahap 3:  Presentasi kelompok  
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

10. Guru meminta tiap juru bicara kelompok 

untuk memberikan presentasi hasil diskusi 

kepada kelompok lain. 

(mengkomunikasikan)  

 25 menit 

Tahap 4: Umpan balik 

11. Setelah juru bicara kelompok selesai 

melakukan presentasi, guru mendorong 

kepada murid yang lain untuk bertanya 

atau memberikan pendapat kepada 

kelompok yang melakukan presentasi. 

(menanya) 

PPK: 

tanggung 

jawab, 

gotong royng 

10 menit 

12. Guru memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok yang sedang 

melakukan presentasi untuk memberikan 

tanggapan atas pertanyaan atau 

pernyataan kelompok lain. 

Penutup (15 menit) 

1. Setelah semua kelompok melakukan 

presentasi guru bersama murid membahas 

hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru 

menuntun murid untuk membuat 

kesimpulan. (menalar) 

PPK: 

Kemandirian 

dan integritas 

15 menit 

2. Guru memberi kuis untuk siswa secara 

mandiri dengan jujur dengan tujuan 

mengetahui pemahaman siswa. 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa jika ada pertanyaan. 

 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang secara aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

yaitu bentuk penyajian fungsi. 

 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan doa 

bersama. 

PPK: religius 

 Pertemuan ke-4 (3 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran no 8,9, dan 10. 

No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

PENDAHULUAN (15 menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan 

memberi salam sebagai bentuk karakter 

integritas. 

PPK: 

integritas   

 

 

 

15 menit 

 

 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa sebagai penguatan 

karakter religius.  

PPK:  

Religious 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis 

siswa dengan mengecek kehadiran siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan 

dan peralatan yang diperlukan. 

 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari yaitu bentuk penyajian fungsi. 

 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu:  

a. Menunjukkan suatu fungsi dengan 

grafik, dan dengan tabel. 

b. Menyatakan suatu fungsi yang terkait 

dengan kejadian sehari-hari. 

 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

yaitu “menjaga silaturahmi” sekaligus 

memberikan penguatan. 

 

8. Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

mulai dari membentuk kelompok, diskusi 

kelompok , mengerjakan LKPD, dan kuis. 

 

 

9. Guru memberikan apersepsi mengenai 

ciri-ciri fungsi yaitu melalui tanya jawab 

dengan siswa tentang ciri-ciri fungsi yang 

menjadi materi prasyarat bentuk 

penyajian fungsi.  

 

KEGIATAN INTI  (85 menit) 

Tahap 1: Pemilihan topik 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

1. Guru menentukan topik pembelajaran 

yaitu mengenai penyajian bentuk fungsi. 
 

10 menit 2. Guru sedikit mengingatkan kembali 

materi fungsi. Guru meminta murid untuk 

mencoba menyebutkan contoh-contoh 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari.  

PPK:  

gotong 

royong 

Tahap 2:  Persiapan dan pengelompokan murid 

3. Guru meminta murid untuk berkelompok 

menjadi 4 kelompok.  
 

 

20 menit 

 

 

 

4. Guru meminta murid untuk mengatur 

tempat duduk sehingga setiap murid 

berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing.  

5. Guru membagikan materi mengenai 

bentuk penyajian fungsi yang akan di 

diskusikan oleh setiap kelompok. 

6. Setiap kelompok diberikan LKPD sesuai 

dengan materi yang didapatkan oleh 

masing-masing kelompok. 

 

7. Guru meminta murid untuk mengamati 

LKPD dan mendiskusikan bersama 

kelompoknya masing-masing. 

 

8. Guru memberikan waktu kepada murid 

untuk mendiskusikan LKPD bersama 

kelompoknya masing-masing dan 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

menyiapkan presentasi. 

9. Guru mengakhiri diskusi kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk memilih 

juru bicara kelompok. 

 

Tahap 3:  Presentasi kelompok  

10. Guru meminta tiap juru bicara kelompok 

untuk memberikan presentasi hasil diskusi 

kepada kelompok lain. 

(mengkomunikasikan)  

 40 menit 

Tahap 4: Umpan balik 

11. Setelah juru bicara kelompok selesai 

melakukan presentasi, guru mendorong 

kepada murid yang lain untuk bertanya 

atau memberikan pendapat kepada 

kelompok yang melakukan presentasi. 

(menanya) 

PPK: 

tanggung 

jawab, 

gotong royng 

15 menit 

12. Guru memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok yang sedang 

melakukan presentasi untuk memberikan 

tanggapan atas pertanyaan atau 

pernyataan kelompok lain. 

Penutup (15 menit) 

1. Setelah semua kelompok melakukan 

presentasi guru bersama murid membahas 

hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru 

menuntun murid untuk membuat 

PPK: 

Kemandirian 

dan integritas 

15 menit 
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No Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

kesimpulan. (menalar) 

2. Guru memberi kuis untuk siswa secara 

mandiri dengan jujur dengan tujuan 

mengetahui pemahaman siswa. 

 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa jika ada pertanyaan. 

 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang secara aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

yaitu tes kemampuan representasi 

matematis. 

 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan doa 

bersama. 

PPK: religius 

 

I. Penilaian  

1. Sikap Spiritual dan sosial 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

c. Kisi-kisi 

 

 

NO Sikap/Nilai Butir Instrumen 

1. Bersyukur/Berdoa 1 
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2. Rasa Ingin Tahu 2 

3. Kerja sama 3 

4. Menghargai Pendapat Teman 4 

 ( Lampiran 1 ) 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian   : LKPD, kuis 

b. Bentuk instrumen   : Essay 

(Lampiran 2) 

3. Penilaian Ketrampilan 

Teknik Penilaian  : Portofolio 

Bentuk Instrumen  : rating scale ( dengan lembar kegiatan siswa) 

Kisi-kisi  :  

a. Menentukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan disajikan 

dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan 
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Lampiran 1 

Instrumen sikap Spiritual dan sosial 

Lembar observasi bentuk daftar cek untuk sikap sosial dalam kegiatan 

diskusi kelompok 

NO Aspek yang dinilai 1 2 3 4 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran     

2. Kemauan mendengarkan dengan penuh perhatian     

3. Kemauan menyelesaikan tugas tugas yang 

diberikan guru dan kelompoknya 

    

4. Kemauan menerima orang lain apa adanya     

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

Sikap spiritual dan Sosial 

Kelas    : VIII 

Semester   : Ganjil 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Tanggal Pengamatan  : …………………. 

Materi Pokok   : Bentuk Penyajian Relasi 

Butir yang dinilai  : Menunjukkan Sikap rasa ingin tahu, bekerja sama 

dan  menghargai pendapat teman. 

NO Nama Siswa Saya Berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

Saya mempunyai kemauan 

menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan guru dan 

kelompoknya 

Saya 

melibatkan diri 

dalam aktivitas 

di kelas atau 

dalam diskusi 

kelompok 

Saya 

menerima 

orang lain 

apa adanya 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

dst      

Keterangan  

3 = apabila 4 kali atau lebih melakukan sesuai pernyataan 

3 = apabila 2-3 kali melakukan sesuai pernyataan 

2 = apabila 1 kali melakukan sesuai pernyataan 

1 = apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

 

 

Pedoman Penilaian : 

Skala Predikat Jumlah Skor 
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Sangat Baik (SB) 16-20 

Baik (B) 11-15 

Cukup (C) 6-10 

Kurang (K) 1-5 
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Lampiran 14 

 

PENGGALAN SILABUS KELAS KONTROL 

 

Identitas Sekolah :   SMP NEGERI 12 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ Gasal 

Materi Pokok :   Relasi dan Fungsi 

Kompetensi Inti : 

1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3 : Memahami, dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 



287 
 

 

 

Kompetensi Dasar Nilai 

Karakter 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.3 Mendeskripsikan 

dan menyatakan 

relasi dan fungsi 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

representasi 

(kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, 

dan persamaan). 

4.3 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

relasi dan fungsi 

 Jujur 

 Tanggun

g jawab 

 Disiplin 

 Kerja 

sama 

Pertemuan 1 

3.3.1  Mendefinisikan 

relasi. 

3.3.2 Menemukan 

contoh relasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1  Menyatakan 

suatu relasi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

 Bentuk 

penyajian 

relasi 

 

Guru menerapkan 

pembelajaran Problem 

Based Learning yang 

disajikan dengan 

pendekatan saintifik 

dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yaitu 

LKS, Kuis, papan tulis, dan 

slide power point. 

1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 

dalam 

mengerjaka

n tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

 1 

Pertem

uan (2 

JP) 

 Buku Guru 

Matematik

a untuk 

SMP/MTs 

kelas VIII 

Semester I 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017. 

 Buku 

Siswa 

Matematik

  



288 
 

 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

representasi. 

murid 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.  

J. Kegiatan Inti : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

a. Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

 Kuis 

a untuk 

SMP/MTs 

kelas VIII 

Semester I 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 

2017. 

 Lks 

Matemati- 

ka 

 Internet. 
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relasi antara dua 

himpunan  yang 

disajikan dalam 

LKPD. 

b. Mengumpulkan 

informasi terkait 

relasi antara dua 

himpunan. 

c. Menyajikan hasil 

pembelajaran 

terkait relasi antara 

dua himpunan. 

d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

relasi antara dua 

himpunan. 

K. Penutup : 

 Guru mengarahkan 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

relasi 

fungsi dan 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 
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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 

memberikan motivasi 

dan doa. 

sehari-hari 

 Projek: 

mencermati 

relasi yang 

terdapat di 

ruang 

kelas. 

  

  Pertemuan 2 
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  3.3.4 Memahami ciri-

ciri fungsi. 

3.3.5 Menemukan 

contoh fungsi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.3.6 Menjelaskan 

hubungan relasi 

dan fungsi. 

3.3.7  Membedakan 

antara fungsi dan 

bukan fungsi. 

4.3.2  Menyatakan 

suatu fungsi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

 Ciri-ciri 

fungsi 

 

Guru menerapkan 

pembelajaran Problem 

Based Learning yang 

disajikan dengan 

pendekatan saintifik 

dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yaitu 

LKPD, Kuis, papan tulis, 

dan slide power point. 

1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

murid sebelum 

memulai pelajaran, 

memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyampaikan pokok-

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 

dalam 

mengerjaka

n tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 2 

Pertem

uan (5 

JP) 
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pokok materi dan 

materi prasyarat, 

memberikan motivasi, 

dan manfaat dengan 

mengkaitkan teknologi 

atau ilmu lain.  

2. Kegiatan Inti : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

a.Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan ciri-

ciri fungsi yang 

disajikan dalam 

LKPD. 

b.Mengumpulkan 

informasi terkait ciri-

ciri fungsi. 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

 Kuis 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  
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c. Menyajikan hasil 

pembelajaran terkait 

ciri-ciri fungsi. 

d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

ciri-ciri fungsi. 

3. 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 

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

relasi 

fungsi dan 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
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dan memberikan tindak 

lanjut untuk materi 

selanjutnya. Guru 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

memberikan motivasi 

dan doa. 

  Pertemuan 3 dan 4  

 3.3.8 Menunjukkan 

suatu fungsi 

dengan himpunan 

pasangan 

berurutan, diagram 

panah, dengan 

persamaan fungsi, 

dengan tabel, 

dengan grafik. 

4.3.2  Menyatakan 

Materi 

pokok: 

Relasi dan 

Fungsi 

Sub materi: 

 Bentuk 

penyajian 

fungsi 

Guru menerapkan 

pembelajaran Problem 

Based Learning yang 

disajikan dengan 

pendekatan saintifik 

dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yaitu 

LKPD, Kuis, papan tulis, 

dan slide power point. 

Sikap 

Pengamatan 

 Mengamati 

ketelitian 

dan rasa 

ingin tahu 

dalam 

mengerjaka

n tugas, 
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suatu fungsi yang 

terkait dengan 

kejadian sehari-

hari. 

 

 1. Pendahuluan :  

Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

murid 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 : 

Model Pembelajaran 

dan aktifitas saintifik 

sebagai berikut : 

menyimak 

penjelasan, 

atau 

presentasi 

murid 

mengenai 

relasi. 

Pengetahuan 

 Hasil 

diskusi 

kelompok 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjaka

n latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 
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a.Mencermati 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

bentuk penyajian 

fungsi yang disajikan 

dalam LKPD. 

b.Mengumpulkan 

informasi terkait 

bentuk penyajian 

fungsi. 

c.Menyajikan hasil 

pembelajaran terkait 

bentuk penyajian 

fungsi. 

d. Menyelesaikan 

permasalahan 

kontekstual terkait 

bentuk penyajian 

fungsi. 

relasi  

 Kuis 

berupa soal 

uraian yang 

berkaitan 

dengan 

relasi  

Keterampilan 

 Portofolio: 

mengumpul

kan bahan 

dan 

literatur 

berkaitan 

dengan 

relasi 

fungsi dan 
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3. 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 

memberikan motivasi 

penerapann

ya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
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dan doa. 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS KONTROL  

 

Nama Sekolah    :  SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/ I 

Materi Pokok  :  Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu        :  10 × 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

3.3 Mendeskripsikan dan 

menyatakan relasi dan 

fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi (kata-kata, 

tabel, grafik, diagram, 

dan persamaan). 

3.3.1. Mendefinisikan relasi. 

3.3.2. Menemukan contoh relasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.3.3. Menunjukkan suatu relasi dengan 

diagram panah, diagram 

kartesius dan  pasangan 

berurutan. 

3.3.4. Memahami ciri-ciri fungsi. 
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3.3.5. Menemukan contoh fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.3.6. Menjelaskan hubungan relasi dan 

fungsi. 

3.3.7. Membedakan antara fungsi dan 

bukan fungsi. 

3.3.8. Menunjukkan suatu fungsi 

dengan himpunan pasangan 

berurutan, diagram panah, 

dengan persamaan fungsi, 

dengan grafik, dan dengan tabel. 

4.3 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan  

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi. 

4.3.1. Menyelesaikan soal kontekstual 

yang berkaitan dengan relasi. 

4.3.2. Menyatakan suatu fungsi yang 

terkait dengan kejadian sehari-

hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran Problem Based Learning dan pendekatan saitifik dengan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) religious, nasionalisme, gotong royong, mandiri, 

dan integritas serta karakter 4C (Communicative, Collaborative, Critical Thinking, 

Creative) siswa dapat: 

1. menjelaskan definisi relasi dengan benar, 

2. menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, 

3. menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan 

dengan tepat, 

4. memahami ciri-ciri fungsi dengan benar, 

5. menemukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, 

6. menjelaskan hubungan relasi dan fungsi dengan benar, 

7. membedakan antara fungsi dan bukan fungsi dengan benar, 

8. Menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, 

dengan persamaan fungsi, dengan grafik dan dengan tabel secara benar, 

9. menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan tepat, 
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10. menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

a. Materi Reguler 

Bentuk Penyajian Relasi 

 Relasi himpunan  ke himpunan  adalah pemasangan anggota-anggota himpunan  

dengan anggota-anggota himpunan . 

Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh lima siswa kelas VIII 

diperoleh seperti pada tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan pada Tabel 1 dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram 

Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Misalkan  

, 

  

  dan “pelajaran yang disukai” adalah relasi yang 

menghubungkan himpunan  ke himpunan . 

2) Diagram panah  

Gambar 1 menunjukkan relasi “pelajaran yang disukai” dari himpunan  ke himpunan 

. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan  yang berelasi dengan 

anggota-anggota tertentu pada himpunan . 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Diagram Panah Kesukaan 

Tabel 1 Data pelajaran yang disukai siswa kelas VIII 
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3) Diagram Kartesius 

Anggota-anggota himpunan  berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota 

himpunan  berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota  himpunan  yang 

berelasi dengan anggota himpunan  dinyatakan dengan titik atau noktah. Gambar 2 

menunjukkan diagram Kartesius dari relasi “pelajaran yang disukai”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Himpunan Pasangan Berurutan 

Data Tabel 2 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai 

berikut. 

Himpunan pasangan berurutan dari himpunan  ke himpunan  adalah 

 

 

 

 

Ciri-ciri Fungsi 

 Menurut As’ari (2017) menyatakan bahwa fungsi adalah suatu aturan yang 

memasangkan setiap anggota domain (daerah asal) memasangkan tepat satu dengan 

anggota kodomain (daerah hasil).  

 

Bentuk Penyajian Fungsi 

 Cara-cara menyajikan fungsi yang biaasa digunakan dalam matematika menurut 

As’ari (2017) adalah sebagai berikut. 

1) Himpunan pasangan berurutan 

Diketahui fungsi  dari . 

Gambar 2 Diagram Kartesius Kesukaan 
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Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, sebagai berikut. 

 

2) Diagram panah  

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah, pada Gambar 3 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dengan persamaan fungsi 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, sebagai berikut. 

Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. 

Dari himpunan pasangan berurutan  diperoleh. 

 

 

 

 

 

Kalau anggota  disebut  dan anggota  disebut , maka . 

Dari  diperoleh  

Bentuk ini dapat dituliskan dengan , untuk setiap  

Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. 

4) Dengan tabel 

Diketahui fungsi  dari . 

Gambar 3 Diagram Setengah Kali Dari 
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Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel, pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 

 
1 2 3 4 5 

 
2 4 6 8 10 

 

5) Dengan grafik 

Diketahui fungsi  dari . 

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. 

Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik, pada Gambar 4 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Materi Pengayaan 

Materi pengayaan berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah dipelajari yang 

terdapat pada LKPD tentang bentuk penyajian relasi. 

c. Materi Remedial 

Materi pengayaan berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah dipelajari yang 

terdapat pada LKPD serta bimbingan secara personal tentang materi bentuk penyajian 

relasi. 

E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode  : diskusi dan Tanya jawab 

3. Model Pembelajaran : Probelem Based Learning   

F. Alat, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat   :  Laptop, Proyektor, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, dan Penggaris 

2. Media :  PowerPoint, LKPD, dan kuis 

G. Sumber Belajar 

Tabel 3 Tabel Setengah Kali 

Gambar 4 Grafik Setengah Dari 
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a. Buku Guru Matematika untuk SMP/MTs kelas VIII Semester I Kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017. 

b. Buku Siswa Matematika untuk SMP/MTs kelas VIII Semester I Kurikulum 2013 

Edisi Revisi 2017. 

c. LKS Matematika 

d. Internet 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran nomor 1, 2, 3, dan 10. 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam sebagai 

bentuk karakter integritas. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 

berdoa sebagai penguatan karakter religius.  

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu bentuk 

penyajian relasi melalui penayangan PPT. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu:  

1) menjelaskan definisi relasi beserta contoh relasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

2) menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, 

dan pasangan berurutan 

3) menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual dengan 

benar. 

4) menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual. 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa yaitu “menjaga 

silaturahmi” sekaligus memberikan penguatan. 

8. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan mulai dari membentuk kelompok, diskusi kelompok, 



306 
 

 

mengerjakan LKPD, dan kuis. 

9. Guru memberikan apersepsi mengenai bentuk penyajian relasi yaitu 

melalui tanya jawab dengan siswa tentang diagram kartesius yang 

menjadi materi prasyarat penyajian bentuk relasi.  

Kegiatan Inti ( 55 Menit ) 

Keterangan  Kegiatan Pembelajaran 

C4: Berfikir 

kritis Literasi 

Fase 1: Mengorientasikan siswa terhadap 

masalah  

1. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan 

dengan relasi. 

2. Siswa mengamati permasalahan relasi yang di 

berikan oleh guru. 

3. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan 

membuat pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi. 

4. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi 

 PKK: 

Kerjasama 

 Berfikir 

kritis, 

kolaboratif 

 HOTS 

 

Fase 2: Mengorganisasi siswa untuk belajar  

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

3-4 anggota. 

2. Guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok yang berhubungan dengan materi 

relasi dan bentuk penyajian relasi  yang berisi 

permasalahan dan meminta siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikannya. 

3. Siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 
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persoalan yang ada pada LKPD. 

C4: Berfikir 

kritis, Literasi 

Fase 3: Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok  

1. Guru berkeliling untuk membimbing kelompok 

yang mengalami kesulitan. 

2. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. 

PKK: percaya 

diri 

Fase 4: Mengembankan dan menyajikan hasil 

karya  

1. Setelah waktu yang ditentukan telah habis, guru 

meminta siswa untuk berhenti mengerjakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi 

kelompok dengan membacakan hasil 

diskusinya. (mengasosisasi, 

mengomunikasikan) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan, mengomentari, atau 

bertanya pada kelompok yang 

mengomunikasikan. (mengasosisasi). 

4. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban 

siswa. 

5. Guru memberikan pujian pada siswa yang 

mampu mengajukan pertanyaan bagus, 

menjawab pertanyaan dengan tepat dan 

menanggapi permasalahan yang dibahas. Jika 

siswa menjawab belum sempurna guru 

memberikan kalimat motivasi agar siswa lebih 
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teliti lagi. 

C4: komunikasi, 

berfikir kritis 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

1. Guru melibatkan siswa  mengevaluasi jawaban 

LKPD (Lampiran 2) dari kelompok penyaji 

serta masukan dari siswa yang lain dan 

membuat kesepakatan, bila jawaban LKPD 

(Lampiran 2) yang disampaikan siswa sudah 

benar. (menalar dan mengomunikasikan) 

2. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain 

yang mempunyai jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang berbeda dari kelompok penyaji untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (mengomunikasikan) 

3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi yaitu 

LKPD (Lampiran 2) dari tiap kelompok. 

4. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan menulis rangkuman di 

buku tulis masing-masing tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

Catatan : Selama pembelajaran materi relasi berlangsung, guru 

mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : 

nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

1. Setelah semua kelompok melakukan presentasi guru bersama siswa 

membahas hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru menuntun 

siswa untuk membuat kesimpulan. (menalar) 
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2. Guru memberi kuis untuk siswa secara mandiri dengan jujur dengan 

tujuan mengetahui pemahaman siswa. 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya yaitu ciri-ciri fungsi. 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan doa bersama. 

 Pertemuan ke-2 (3 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan nomor 4, 5, 6, 7, dan 10. 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam sebagai 

bentuk karakter integritas. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 

berdoa sebagai penguatan karakter religius.  

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu ciri-ciri 

fungsi melalui penayangan PPT. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu:  

1) Memahami ciri-ciri fungsi. 

2) Menemukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari 

3) Menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. 

4) Membedakan antara fungsi dan bukan fungsi 

5) Menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-

hari. 

6) Menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual. 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa yaitu “menjaga 
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silaturahmi” sekaligus memberikan penguatan. 

8. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan mulai dari membentuk kelompok, diskusi kelompok 

, mengerjakan LKPD, dan kuis. 

9. Guru memberikan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang relasi yang menjadi materi prasyarat ciri-ciri fungsi.  

Kegiatan Inti ( 85 Menit ) 

Keterangan  Kegiatan Pembelajaran 

C4: Berfikir 

kritis Literasi 

Fase 1: Mengorientasikan siswa terhadap 

masalah  

1. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan 

dengan ciri-ciri fungsi. 

2. Siswa mengamati permasalahan ciri-ciri fungsi 

yang di berikan oleh guru. 

3. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan 

membuat pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi. 

4. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi 

 PKK: 

Kerjasama 

 Berfikir 

kritis, 

kolaboratif 

 HOTS 

 

Fase 2: Mengorganisasi siswa untuk belajar  

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

3-4 anggota. 

2. Guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok yang berhubungan dengan materi ciri-

ciri fungsi yang berisi permasalahan dan 

meminta siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikannya. 

3. Siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-
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masing. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKPD. 

C4: Berfikir 

kritis, Literasi 

Fase 3: Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok  

1. Guru berkeliling untuk membimbing kelompok 

yang mengalami kesulitan. 

2. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. 

PKK: percaya 

diri 

Fase 4: Mengembankan dan menyajikan hasil 

karya  

1. Setelah waktu yang ditentukan telah habis, guru 

meminta siswa untuk berhenti mengerjakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi 

kelompok dengan membacakan hasil diskusinya. 

(mengasosisasi,mengomunikasikan) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan, mengomentari, atau 

bertanya pada kelompok yang 

mengomunikasikan. (mengasosisasi). 

4. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban siswa. 

5. Guru memberikan pujian pada siswa yang mampu 

mengajukan pertanyaan bagus, menjawab 

pertanyaan dengan tepat dan menanggapi 

permasalahan yang dibahas. Jika siswa 

menjawab belum sempurna guru memberikan 

kalimat motivasi agar siswa lebih teliti lagi. 
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C4: 

komunikasi, 

berfikir kritis 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

1. Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban 

LKPD (Lampiran 2) dari kelompok penyaji serta 

masukan dari siswa yang lain dan membuat 

kesepakatan, bila jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang disampaikan siswa sudah benar. (menalar 

dan mengomunikasikan) 

2. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain 

yang mempunyai jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang berbeda dari kelompok penyaji untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya. 

(mengomunikasikan) 

3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi yaitu 

LKPD (Lampiran 2) dari tiap kelompok. 

4. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan menulis rangkuman di 

buku tulis masing-masing tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

Catatan : Selama pembelajaran materi ciri-ciri fungsi berlangsung, 

guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : 

nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan. 

Kegiatan Penutup (20 Menit) 

1. Setelah semua kelompok melakukan presentasi guru bersama siswa 

membahas hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru menuntun siswa 

untuk membuat kesimpulan. (menalar) 

2. Guru memberi kuis untuk siswa secara mandiri dengan jujur dengan 

tujuan mengetahui pemahaman siswa. 
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3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya yaitu ciri-ciri fungsi. 

6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan doa bersama. 

 Pertemuan ke-3 (2 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran nomor 8, 9, dan 10. 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam sebagai 

bentuk karakter integritas. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 

berdoa sebagai penguatan karakter religius.  

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu bentuk 

pnyajian fungsi melalui penayangan PPT. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu:  

1) Menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, 

diagram panah, dengan persamaan fungsi. 

2) Menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-

hari. 

3) Menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual. 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa yaitu “menjaga 

silaturahmi” sekaligus memberikan penguatan. 

8. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan mulai dari membentuk kelompok, diskusi kelompok , 

mengerjakan LKPD, dan kuis. 
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9. Guru memberikan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang ciri-ciri fungsi yang menjadi materi prasyarat bentuk 

penyajian fungsi.  

Kegiatan Inti ( 55 Menit ) 

Keterangan  Kegiatan Pembelajaran 

C4: Berfikir 

kritis Literasi 

Fase 1: Mengorientasikan siswa terhadap 

masalah  

1. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan 

dengan Bentuk penyajian fungsi. 

2. Siswa mengamati permasalahan bentuk 

penyajian fungsi yang di berikan oleh guru. 

3. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan 

membuat pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi. 

4. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi 

 PKK: 

Kerjasama 

 Berfikir 

kritis, 

kolaboratif 

 HOTS 

 

Fase 2: Mengorganisasi siswa untuk belajar  

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

3-4 anggota. 

2. Guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok yang berhubungan dengan materi 

bentuk penyajian fungsi yang berisi 

permasalahan dan meminta siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikannya. 

3. Siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKPD. 
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C4: Berfikir 

kritis, Literasi 

Fase 3: Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok  

1. Guru berkeliling untuk membimbing kelompok 

yang mengalami kesulitan. 

2. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. 

PKK: percaya 

diri 

Fase 4: Mengembankan dan menyajikan hasil 

karya  

1. Setelah waktu yang ditentukan telah habis, guru 

meminta siswa untuk berhenti mengerjakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi 

kelompok dengan membacakan hasil diskusinya. 

(mengasosisasi,mengomunikasikan) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan, mengomentari, atau 

bertanya pada kelompok yang 

mengomunikasikan. (mengasosisasi). 

4. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban siswa. 

5. Guru memberikan pujian pada siswa yang mampu 

mengajukan pertanyaan bagus, menjawab 

pertanyaan dengan tepat dan menanggapi 

permasalahan yang dibahas. Jika siswa 

menjawab belum sempurna guru memberikan 

kalimat motivasi agar siswa lebih teliti lagi. 

C4: 

komunikasi, 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  
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berfikir kritis 1. Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban 

LKPD (Lampiran 2) dari kelompok penyaji serta 

masukan dari siswa yang lain dan membuat 

kesepakatan, bila jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang disampaikan siswa sudah benar. (menalar 

dan mengomunikasikan) 

2. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain 

yang mempunyai jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang berbeda dari kelompok penyaji untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya. 

(mengomunikasikan) 

3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi yaitu 

LKPD (Lampiran 2) dari tiap kelompok. 

4. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan menulis rangkuman di 

buku tulis masing-masing tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

Catatan : Selama pembelajaran materi bentuk penyajian fungsi 

berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap : nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 

jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, 

peduli lingkungan. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

1.Setelah semua kelompok melakukan presentasi guru bersama siswa 

membahas hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru menuntun siswa 

untuk membuat kesimpulan. (menalar) 

2.Guru memberi kuis untuk siswa secara mandiri dengan jujur dengan 

tujuan mengetahui pemahaman siswa. 

3.Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 
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pertanyaan. 

4.Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5.Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya yaitu bentuk penyajian fungsi (dengan grafik, 

dan dengan tabel). 

6.Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan doa bersama. 

 

 Pertemuan ke-4 (3 x 40 menit) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran nomor 8, 9, dan 10. 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

1. Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam sebagai 

bentuk karakter integritas. 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 

berdoa sebagai penguatan karakter religius.  

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Siswa diminta menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu bentuk 

penyajian fungsi melalui penayangan PPT. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu:  

1)Menunjukkan suatu fungsi dengan grafik, dan dengan tabel. 

2)Menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-

hari. 

3)Menyelesaikan soal yang memuat masalah kontekstual. 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa yaitu “menjaga 

silaturahmi” sekaligus memberikan penguatan. 

8. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 
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dilaksanakan mulai dari membentuk kelompok, diskusi kelompok , 

mengerjakan LKPD, dan kuis. 

9. Guru memberikan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang ciri-ciri fungsi yang menjadi materi prasyarat bentuk 

penyajian fungsi.  

Kegiatan Inti ( 85 Menit ) 

Keterangan  Kegiatan Pembelajaran 

C4: Berfikir 

kritis Literasi 

Fase 1: Mengorientasikan siswa terhadap 

masalah  

1. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan 

dengan bentuk penyajian fungsi. 

2. Siswa mengamati permasalahan bentuk 

penyajian fungsi yang di berikan oleh guru. 

3. Siswa diharapkan memberi tanggapan dengan 

membuat pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi. 

4. Dengan pertanyaan tersebut siswa akan 

mengumpulkan informasi 

 PKK: 

Kerjasama 

 Berfikir 

kritis, 

kolaboratif 

 HOTS 

 

Fase 2: Mengorganisasi siswa untuk belajar  

1. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

3-4 anggota. 

2. Guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok yang berhubungan dengan materi 

bentuk penyajian fungsi yang berisi 

permasalahan dan meminta siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikannya. 

3. Siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. 
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4. Siswa diberi kesempatan untuk menalar 

persoalan yang ada pada LKPD. 

C4: Berfikir 

kritis, Literasi 

Fase 3: Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok  

1. Guru berkeliling untuk membimbing kelompok 

yang mengalami kesulitan. 

2. Siswa dalam kelompok saling memberikan 

pendapat dan bertanya dengan anggota 

kelompoknya. 

PKK: percaya 

diri 

Fase 4: Mengembankan dan menyajikan hasil 

karya  

1. Setelah waktu yang ditentukan telah habis, guru 

meminta siswa untuk berhenti mengerjakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengomunikasikan/menyampaikan hasil diskusi 

kelompok dengan membacakan hasil 

diskusinya. (mengasosisasi, 

mengomunikasikan) 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan, mengomentari, atau 

bertanya pada kelompok yang 

mengomunikasikan. (mengasosisasi). 

4. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban 

siswa. 

5. Guru memberikan pujian pada siswa yang 

mampu mengajukan pertanyaan bagus, 

menjawab pertanyaan dengan tepat dan 

menanggapi permasalahan yang dibahas. Jika 

siswa menjawab belum sempurna guru 
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memberikan kalimat motivasi agar siswa lebih 

teliti lagi. 

C4: komunikasi, 

berfikir kritis 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

1. Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban 

LKPD (Lampiran 2) dari kelompok penyaji 

serta masukan dari siswa yang lain dan 

membuat kesepakatan, bila jawaban LKPD 

(Lampiran 2) yang disampaikan siswa sudah 

benar. (menalar dan mengomunikasikan) 

2. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain 

yang mempunyai jawaban LKPD (Lampiran 2) 

yang berbeda dari kelompok penyaji untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (mengomunikasikan) 

3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi yaitu 

LKPD (Lampiran 2) dari tiap kelompok. 

4. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan menulis rangkuman di 

buku tulis masing-masing tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

Catatan : Selama pembelajaran materi bentuk penyajian fungsi 

berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap : nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 

jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, 

peduli lingkungan. 

Kegiatan Penutup (20 Menit) 

1.Setelah semua kelompok melakukan presentasi guru bersama siswa 

membahas hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru menuntun siswa 
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untuk membuat kesimpulan. (menalar) 

2.Guru memberi kuis untuk siswa secara mandiri dengan jujur dengan 

tujuan mengetahui pemahaman siswa. 

3.Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

4.Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5.Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya yaitu tes kemampuan representasi matematis. 

6.Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan doa bersama. 

 

I. Penilaian  

1. Sikap Spiritual dan sosial 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

c. Kisi-kisi 

No Sikap/Nilai Butir Instrumen 

1. Bersyukur/Berdoa 1 

2. Rasa Ingin Tahu 2 

3. Kerja sama 3 

4. Menghargai Pendapat Teman 4 

 ( Lampiran 1 ) 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian   : LKPD, kuis 

b. Bentuk instrumen   : Essay 

3. Penilaian Ketrampilan 

a. Teknik Penilaian  : Portofolio 

b. Bentuk Instrumen  : rating scale ( dengan lembar kegiatan siswa) 

c. Kisi-kisi   :  



322 
 

 

1. Menentukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan disajikan dalam 

bentuk diagram panah, himpunan pasangan beruruta 
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Lampiran 1 

Instrumen sikap Spiritual dan sosial 

Lembar observasi bentuk daftar cek untuk sikap social dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran     

2. Kemauan mendengarkan dengan penuh perhatian     

3. Kemauan menyelesaikan tugas tugas yang diberikan guru 

dan kelompoknya 

    

4. Kemauan menerima orang lain apa adanya     

 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

Sikap spiritual dan Sosial 

Kelas    : VIII 

Semester   : Ganjil 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Tanggal Pengamatan  : …………………. 

Materi Pokok   : Bentuk Penyajian Relasi 

Butir yang dinilai  : Menunjukkan Sikap rasa ingin tahu, bekerja sama   

   dan  menghargai pendapat teman. 

Keterangan  

4 = apabila 4 kali atau lebih melakukan sesuai pernyataan 

3 = apabila 2-3 kali melakukan sesuai pernyataan 

2 = apabila 1 kali melakukan sesuai pernyataan 

1  = apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

 

 

 

NO Nama Siswa Saya Berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

Saya mempunyai 

kemauan 

menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan 

guru dan 

kelompoknya 

Saya 

melibatkan diri 

dalam aktivitas 

di kelas atau 

dalam diskusi 

kelompok 

Saya 

menerima 

orang lain 

apa adanya 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst      
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Pedoman Penilaian : 

Skala Predikat Jumlah Skor 

Sangat Baik (SB) 16-20 

Baik (B) 11-15 

Cukup (C) 6-10 

Kurang (K) 1-5 
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / I 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu : 100 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

3.2  Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang 

koordinat kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah Kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius. 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan relasi 

dan fungsi. 

 

1 Menyajikan kembali 

data atau informasi dari 

suatu representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Uraian Berdasarkan hasil ulangan harian susulan  

Matematika materi Koordinat Kartesius kelas 

8X yang terdiri dari 6 siswa yaitu Dewi, Safira, 

Dimas, Adit, Naila dan Afif memperoleh rata-

rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, 

Safira memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh 

nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Jika  

himpunan nama siswa kelas 8X yang mengikuti 

ulangan harian susulan matematika dan  

adalah himpunan nilai ulangan harian susulan 

matematika, tentukan: 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

a. Nilai yang diperoleh Afif. 

b. Diagram Kartesius. 

2 Menyajikan kembali 

data atau informasi dari 

suatu representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel  

Uraian Diketahui himpunan  adalah bilangan prima 

antara 1 dan 15 dan himpunan B adalah 

himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 

100. Relasi yang menghubungkan himpunan  

ke  adalah akar dari. Tentukan  

a. Anggota-anggota himpunan  dan anggota-

anggota himpunan . 

b. Diagram panah. 

c. Apakah relasi diatas merupakan fungsi? 

Jelaskan. 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

 3 Menggunakan 

representasi visual 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

Uraian   

Fungsi  dengan domain 

bilangan bulat  dari 

himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan 

bulat didefinisikan dengan grafik sebagai 

berikut. Tentukan  

a. Rumus fungsi  

b. Nyatakan fungsi  dalam bentuk tabel. 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

4 Membuat persamaan 

atau model matematika 

Uraian Seorang manajer Swalayan “ADA” 

menetapkan tarif parkir kendaraan beroda dua 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

masalah yang 

berkaitan 

koordinat 

Kartesius. 

dari representasi lain 

yang diberikan. 

dan beroda empat. Ketentuannya sebagai 

berikut untuk kendaraan beroda dua adalah Rp 

2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 

1.000 untuk setiap 1 jam berikutnya, 

sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah 

Rp 3.000,00 pada jam pertama dan bertambah  

Rp 2.000,00 setiap 1 jam berikutnya. 

Tentukan: 

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda 

dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda 

empat. 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona 

memarkir motornya selama 4 jam. 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia 

harus membayar Rp 11.000,00. 

5 Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis 

Uraian Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. 

Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari 

penampungan ke dalam bak mandi. Volume air 

dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 33 liter 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

dan setelah 9 menit adalah 57 liter. Volume air 

dalam bak mandi setelah dialiri air selama  

menit dinyatakan sebagai  

liter, dengan adalah volume air dalam bak 

mandi sebelum air dialirkan dan  adalah debit 

air yang dialirkan setiap menit. Tentukan  

c. Volume air dalam bak mandi sebelum 

air dialirkan 

d. Volume air setelah 13 menit 

  6 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

Uraian  Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh 

relasi. Tidak semua contoh relasi merupakan 

fungsi. Tuliskan contoh fungsi yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan 

dalam himpunan pasangan berurutan! 
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Lampiran 17 

SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 12 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Relasi dan Fungsi 

Waktu  : 100 menit 

 

Bacalah petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini. 

Petunjuk Umum: 

 1.   Tulis terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

b. Bacalah soal dengan cermat. 

c. Jumlah soal: 6 soal uraian, semua harus dikerjakan. 

d. Kerjakan semua soal dengan teliti dan mandiri. 

e. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 

f. Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya saat 

menyelesaikan soal. 

g. Tes bersifat close book. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di atas! 

1. Berdasarkan hasil ulangan harian susulan  Matematika materi Koordinat Kartesius kelas 

8X yang terdiri dari 6 siswa yaitu Dewi, Safira, Dimas, Adit, Naila dan Afif memperoleh 

rata-rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira memperoleh nilai 7, Dimas 

memperoleh nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Jika  himpunan nama siswa kelas 8X yang 

mengikuti ulangan harian susulan matematika dan  adalah himpunan nilai ulangan harian 

susulan matematika, tentukan: 

a. Nilai yang diperoleh Afif. 

b. Diagram Kartesius. 

2. Diketahui himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15 dan himpunan B adalah 

himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan 

himpunan  ke  adalah akar dari. Tentukan  

a. Anggota-anggota himpunan  dan anggota-anggota himpunan . 

b. Diagram panah. 

c. Apakah relasi diatas merupakan fungsi? Jelaskan. 
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3.  Fungsi  dengan domain 

bilangan bulat  dari himpunan 

bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat 

didefinisikan dengan grafik sebagai berikut. 

Tentukan  

a. Rumus fungsi . 

b. Nyatakan fungsi dengan cara tabel. 

 

 

4. Seorang manajer Swalayan “ADA” menetapkan tarif parkir kendaraan beroda dua dan 

beroda empat. Ketentuannya sebagai berikut untuk kendaraan beroda dua adalah Rp 

2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 1 jam berikutnya, 

sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah Rp 3.000,00 pada jam pertama dan 

bertambah  Rp 2.000,00 setiap 1 jam berikutnya. Tentukan: 

c. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

d. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

e. Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya selama 4 jam. 

f. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus membayar Rp 11.000,00. 

5. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari 

penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 

33 liter dan setelah 9 menit adalah 57 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air 

selama  menit dinyatakan sebagai  liter, dengan adalah volume air 

dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan  adalah debit air yang dialirkan setiap menit. 

Tentukan  

c. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. 

d. Volume air setelah 13 menit. 

6. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh relasi. Tidak semua contoh relasi 

merupakan fungsi. Tuliskan contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan 

nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. 
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Lampiran 18 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

1. Menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Memahami soal Diketahui: 

Rata-rata 6 orang siswa = 7,5 

Nilai Dewi, Naila = 8 

Nilai Safira = 7 

Nilai Dimas = 9 

Nilai Adit = 6 

Ditanya: 

a. Nilai Afif 

b. Diagram Kartesius 

2 

Menuliskan rumus rata-rata Penyelesaian: 

a. Misalkan nilai Afif :  

 
 

2 

Substitusi nilai 5 siswa dan 

mecari nilai Afif  

 

 

 

 

2 

Menentukan kesimpulan dari 

permasalahan  

Jadi, nilai Afif adalah 7 
1 
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Menentukan anggota-anggota 

himpunan  dan anggota 

himpunan  

b.  

 
1 

Menggambar diagram 

Kartesius 

 
 

 

4 

2. Membuat konjektur dari 

suatu pola bilangan. 

Memahami Soal Diketahui: 

Himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15   

Himpunan B adalah himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 

dengan 100. 

Relasi himpunan  ke himpunan   adalah “akar dari” 

Ditanya:  

a. Anggota himpunan  dan anggota himpunan  

b. Diagram Panah 

c. Apakah termasuk fungsi? 

2 

Dewi Safira Dimas Adit Naila Afif 



334 
 

 

Menentukan anggota 

himpunan  dan anggota 

himpunan  

Penyelesaian: 

a. Himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15   

 
Himpunan B adalah himpunan kuadrat sempurna 1 

sampai dengan 100 

 

2 

Menggambar diagram Panah Diagram panah dari relasi akar dari himpunan  terhadap 

himpunan  sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

3 

5 

7 

11 

13 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

64 

81 

100 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

A B 
Akar dari 
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Memahami apakah relasi 

tersebut termasuk fungsi 

b. Relasi akar dari himpunan  ke himpunan  buka 

termasuk fungsi. Karena ada anggota himpunan  yang 

tidak dipasangkan dengan anggota himpunan  

5 

3 Menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

Memahami soal Diketahui: 

 
Ditanya: 

a. Rumus fungsi  

b. Nyatakan fungsi dengan tabel 

2 

Membuat persamaan dari titik 

yang dilalui oleh grafik fungsi 

a. Diketahui bahwa , 

dan  

, maka  

........... (1) 

 
 ....(2) 

2 

Substitusi persamaan (1) ke 

persamaan (2) 

Dari persamaan (1) substitusi ke persamaan (2), diperoleh 

 

 

 

2 

Menarik kesimpulan 

permasalahan 

Dengan demikian, nilai  dan  

Jadi, rumus fungsinya adalah  
1 

Menyatakan fungsi dengan 

cara tabel 

b. Menyatakan fungsi dengan tabel sebagai berikut 

 

 
-2 -1 0 1 

 
-1 1 3 5 

 

5 
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4 

 

 

Membuat persamaan atau 

model matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan. 

Memahami soal Diketahui: 

kendaraan beroda dua adalah Rp 2.000,00 pada jam pertama dan 

tarif jam berikutnya adalah Rp 1.000 

kendaraan roda empat adalah Rp 3.000,00 pada jam pertama dan 

tarif jam berikutnya adalah Rp 2.000,00 

ditanya: 

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya 

selama 4 jam. 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus membayar 

Rp 11.000,00. 

2 

Menentukan fungsi tarif parkir 

kendaraan beroda dua 

Penyelesaian: 

a. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda dua 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 2.000 + 0  

2 jam 2.000 + 1  

3 jam 2.000 + 2  

... ... 

X jam 2.000 +  
 

2 
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Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk 

memarkir kendaraan roda dua selama  jam. Maka dapat ditulis 

dengan  

 

 

 
 

3 

Menentukan fungsi tarif parkir 

kendaraan beroda dua 

b. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda empat 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 3.000 + 0  

2 jam 3.000 + 1  

3 jam 3.000 + 2  

... ... 

X jam 3.000 +  
 

2 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk 

memarkir kendaraan roda empat selama  jam. Maka dapat 

ditulis dengan  

 

 

 
 

3 
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Menentukan tarif parkir 

kendaraan roda dua selama 4 

jam 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya 

selama 4 jam 

 

 

 

 
 

4 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi tarif yang harus dibayar Bona adalah  
1 

Menentukan lama parkir 

kendaraan roda empat 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus 

membayar Rp 11.000,00. 

 
, maka 

 

 

 

 

4 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi Elsa memarkir mobilnya selama 5 jam. 
1 
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5 Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis 

Memahami soal Diketahui: 

5  = 33  

9  = 57  

 
Ditanya: 

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan 

b. 13   

2 

Menentukan persamaan dari 

fungsi yang sudah diketahui 

Penyelesaian: 

c. Diketahui bahwa  dan  

, maka  

........... (1) 

 
 ...........(2) 

2 

Eliminasi persamaan (1) dan 

(2) 

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh 

 

 

 

 

 

2 
- 
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Menentukan nilai air sebelum 

dialiri 

 disubstitusikan ke salah satu persamaan, misalkan 

persamaan (1), diperoleh: 

 

 

 

 
Demikian rumus fungsinya adalah  

2 

Menarik kesimpulan 

permasalahan 

Jadi, volume air dalam bak mandi sebelum dialirkan adalah 3 

liter. 
1 

Menentukan air yang dialiri 

selama 13 menit 

d. 13)=  

 

 

4 

Menarik kesimpulan Jadi, volume air dalam bak mandi yang dialirkan selama 13 

menit adalah 81 liter. 
1 

6 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. 

Menentukan contoh fungsi 

dalam kehidupan sehari-hari 
 

 
Relasi “Provinsi” diperoleh sebagai berikut 

 

 
(Jakarta, DKI Jakarta)} 

5 

Jumlah perolehan skor 80 
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Lampiran 19 

DAFTAR SKOR SISWA KELAS UJI COBA 

No Kode  Skor 

1 UC-01 40 

2 UC-02 41 

3 UC-03 40 

4 UC-04 57 

5 UC-05 57 

6 UC-06 42 

7 UC-07 39 

8 UC-08 44 

9 UC-09 59 

10 UC-10 38 

11 UC-11 54 

12 UC-12 48 

13 UC-13 32 

14 UC-14 40 

15 UC-15 54 

16 UC-16 39 

17 UC-17 57 

18 UC-18 59 

19 UC-19 54 

20 UC-20 56 

21 UC-21 40 

22 UC-22 46 

23 UC-23 62 

24 UC-24 42 

25 UC-25 60 

26 UC-26 32 

27 UC-27 35 

28 UC-28 56 

29 UC-29 58 

30 UC-30 63 

31 UC-31 61 

32 UC-32 58 
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Lampiran 20 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

 

Keterangan: 

 : koefisien korelasi antara  dan  

: banyak subjek yang diteliti 

 : jumlah skor tiap butir soal 

 : jumlah skor total tiap butir soal 

 : jumlah kuadrat skor tiap butir 

 : jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2006: 170) 

Dengan kriteria validitas butir soal sebagai berikut. 

0,81 - 1,00 = sangat tinggi 

0,61 - 0,80 = tinggi 

0,41 - 0,60 = cukup 

0,21 - 0,40 = rendah 

0,00 - 0,20 = sangat rendah 

Kode Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 Butir 6 Total 

UC-1 5 11 4 10 8 2 40 

UC-2 7 8 5 10 7 4 41 

UC-3 5 8 6 10 9 2 40 

UC-4 9 12 7 17 9 3 57 

UC-5 9 12 8 16 9 3 57 

UC-6 6 7 6 12 8 3 42 

UC-7 7 8 6 8 7 3 39 

UC-8 7 10 4 11 7 5 44 

UC-9 8 13 6 14 13 5 59 
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UC-10 6 8 4 10 8 2 38 

UC-11 9 12 6 14 10 3 54 

UC-12 7 12 5 10 9 5 48 

UC-13 5 10 4 10 2 1 32 

UC-14 7 11 6 10 4 2 40 

UC-15 8 13 6 16 8 3 54 

UC-16 5 10 2 12 7 3 39 

UC-17 8 14 7 14 11 3 57 

UC-18 8 14 8 15 10 4 59 

UC-19 9 13 6 14 8 4 54 

UC-20 8 13 6 14 10 5 56 

UC-21 5 12 4 10 7 2 40 

UC-22 8 10 3 12 10 3 46 

UC-23 9 13 8 18 10 4 62 

UC-24 6 14 3 10 7 2 42 

UC-25 8 14 8 14 13 3 60 

UC-26 3 12 3 8 4 2 32 

UC-27 4 12 4 12 2 1 35 

UC-28 9 14 7 14 9 3 56 

UC-29 9 14 7 15 9 4 58 

UC-30 8 13 7 17 14 4 63 

UC-31 10 14 7 14 12 4 61 

UC-32 8 14 7 15 10 4 58 

Jumlah 230 375 180 406 271 101 1563 

 

Tabel perhitungan  

Kode             

UC-1 200 440 160 400 320 80 

UC-2 287 328 205 410 287 164 

UC-3 200 320 240 400 360 80 

UC-4 513 684 399 969 513 171 

UC-5 513 684 456 912 513 171 

UC-6 252 294 252 504 336 126 

UC-7 273 312 234 312 273 117 

UC-8 308 440 176 484 308 220 

UC-9 472 767 354 826 767 295 

UC-10 228 304 152 380 304 76 

UC-11 486 648 324 756 540 162 

UC-12 336 576 240 480 432 240 

UC-13 160 320 128 320 64 32 

UC-14 280 440 240 400 160 80 
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UC-15 432 702 324 864 432 162 

UC-16 195 390 78 468 273 117 

UC-17 456 798 399 798 627 171 

UC-18 472 826 472 885 590 236 

UC-19 486 702 324 756 432 216 

UC-20 448 728 336 784 560 280 

UC-21 200 480 160 400 280 80 

UC-22 368 460 138 552 460 138 

UC-23 558 806 496 1116 620 248 

UC-24 252 588 126 420 294 84 

UC-25 480 840 480 840 780 180 

UC-26 96 384 96 256 128 64 

UC-27 140 420 140 420 70 35 

UC-28 504 784 392 784 504 168 

UC-29 522 812 406 870 522 232 

UC-30 504 819 441 1071 882 252 

UC-31 610 854 427 854 732 244 

UC-32 464 812 406 870 580 232 

Jumlah  11695 18762 9201 20561 13943 5153 

 

Perhitungan tabel kuadrat 

Kode               

UC-1 25 121 16 100 64 4 1600 

UC-2 49 64 25 100 49 16 1681 

UC-3 25 64 36 100 81 4 1600 

UC-4 81 144 49 289 81 9 3249 

UC-5 81 144 64 256 81 9 3249 

UC-6 36 49 36 144 64 9 1764 

UC-7 49 64 36 64 49 9 1521 

UC-8 49 100 16 121 49 25 1936 

UC-9 64 169 36 196 169 25 3481 

UC-10 36 64 16 100 64 4 1444 

UC-11 81 144 36 196 100 9 2916 

UC-12 49 144 25 100 81 25 2304 

UC-13 25 100 16 100 4 1 1024 

UC-14 49 121 36 100 16 4 1600 

UC-15 64 169 36 256 64 9 2916 

UC-16 25 100 4 144 49 9 1521 

UC-17 64 196 49 196 121 9 3249 

UC-18 64 196 64 225 100 16 3481 

UC-19 81 169 36 196 64 16 2916 
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UC-20 64 169 36 196 100 25 3136 

UC-21 25 144 16 100 49 4 1600 

UC-22 64 100 9 144 100 9 2116 

UC-23 81 169 64 324 100 16 3844 

UC-24 36 196 9 100 49 4 1764 

UC-25 64 196 64 196 169 9 3600 

UC-26 9 144 9 64 16 4 1024 

UC-27 16 144 16 144 4 1 1225 

UC-28 81 196 49 196 81 9 3136 

UC-29 81 196 49 225 81 16 3364 

UC-30 64 169 49 289 196 16 3969 

UC-31 100 196 49 196 144 16 3721 

UC-32 64 196 49 225 100 16 3364 

Jumlah  1746 4537 1100 5382 2539 357 79315 

 

 Validitas butir soal nomor 1 

 

 

 

 

(sangat tinggi) 

 Validitas butir soal nomor 2 

 

 

 

 

(tinggi) 
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 Validitas butir soal nomor 3 

 

 

 

 

(sangat tinggi) 

 Validitas butir soal nomor 4 

 

 

 

 

(sangat tinggi) 

 Validitas butir soal nomor 5 

 

 

 

 

(sangat tinggi) 
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 Validitas butir soal nomor 6 

 

 

 

 

(tinggi) 
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Lampiran 21 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

 

Keterangan :  

 : reliabilitas yang akan dicari 

  : banyak butir soal  

 : jumlah varians skor tiap-tiap butir 

 : varians skor total 

Setelah diperoleh  kemudian dibandingkan dengan nilai tabel r product moment. Jika 

 maka soal tersebut reliabel. Interpretasi nilai : 

  0,20    reliabilitas : sangat rendah 

0,20 <   0,40  reliabilitas : rendah 

0,40 <   0,70  reliabilitas : sedang 

0,70 <   0,90  reliabilitas tinggi 

0,90 <   1,00  reliabilitas : sangat tinggi 

      

2,90234 4,45214 2,73437 7,21484 7,62402 1,19433 

 

  

   

Hasil :  

  =  (reliabilitas kategori tinggi). 
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Lampiran 22 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Keterangan : 

   : daya pembeda  

   : rata-rata kelompok atas 

  : rata-rata kelompok bawah 

  : skor maksimum 

Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut. 

DP : 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

DP : 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

DP : 0,41 – 0,70 = baik (good) 

DP : 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

DP : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai DP negatif 

sebaiknya dibuang (Arikunto, 2013 : 232). 

 

 Perhitungan daya pembeda butir soal 1 

 

 

 (Cukup) 

 

 Perhitungan daya pembeda butir soal 2 

 

 

 (Cukup) 
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 Perhitungan daya pembeda butir soal 3 

 

 

 (Cukup) 

 

 Perhitungan daya pembeda butir soal 4 

 

 

 (Cukup) 

 

 Perhitungan daya pembeda butir soal 5 

 

 

 (Cukup) 

 

 Perhitungan daya pembeda butir soal 6 

 

 

 (Cukup) 
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Lampiran 23 

 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Kode Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 Butir 6 

UC-1 5 11 4 10 8 2 

UC-2 7 8 5 10 7 4 

UC-3 5 8 6 10 9 2 

UC-4 9 12 7 17 9 3 

UC-5 9 12 8 16 9 3 

UC-6 6 7 6 12 8 3 

UC-7 7 8 6 8 7 3 

UC-8 7 10 4 11 7 5 

UC-9 8 13 6 14 13 5 

UC-10 6 8 4 10 8 2 

UC-11 9 12 6 14 10 3 

UC-12 7 12 5 10 9 5 

UC-13 5 10 4 10 2 1 

UC-14 7 11 6 10 4 2 

UC-15 8 13 6 16 8 3 

UC-16 5 10 2 12 7 3 

UC-17 8 14 7 14 11 3 

UC-18 8 14 8 15 10 4 

UC-19 9 13 6 14 8 4 

UC-20 8 13 6 14 10 5 

UC-21 5 12 4 10 7 2 

UC-22 8 10 3 12 10 3 

UC-23 9 13 8 18 10 4 

UC-24 6 14 3 10 7 2 

UC-25 8 14 8 14 13 3 

UC-26 3 12 3 8 4 2 

UC-27 4 12 4 12 2 1 

UC-28 9 14 7 14 9 3 

UC-29 9 14 7 15 9 4 

UC-30 8 13 7 17 14 4 

UC-31 10 14 7 14 12 4 

UC-32 8 14 7 15 10 4 

  230 375 180 406 271 101 

  7,1875 11,71875 5,625 12,6875 8,46875 3,15625 

 Skor Maks 12 15 12 22 14 5 

 TK 0,598958 0,78125 0,46875 0,576705 0,604911 0,63125 

 Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang 

 



352 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus : 

 

 

Kriteria tingkat kesukaran 

  : soal sukar 

  : soal sedang 

 : soal mudah 
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Lampiran 24 

 

REKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

Kode Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 Butir 6 Total 

UC-1 5 11 4 10 8 2 40 

UC-2 7 8 5 10 7 4 41 

UC-3 5 8 6 10 9 2 40 

UC-4 9 12 7 17 9 3 57 

UC-5 9 12 8 16 9 3 57 

UC-6 6 7 6 12 8 3 42 

UC-7 7 8 6 8 7 3 39 

UC-8 7 10 4 11 7 5 44 

UC-9 8 13 6 14 13 5 59 

UC-10 6 8 4 10 8 2 38 

UC-11 9 12 6 14 10 3 54 

UC-12 7 12 5 10 9 5 48 

UC-13 5 10 4 10 2 1 32 

UC-14 7 11 6 10 4 2 40 

UC-15 8 13 6 16 8 3 54 

UC-16 5 10 2 12 7 3 39 

UC-17 8 14 7 14 11 3 57 

UC-18 8 14 8 15 10 4 59 

UC-19 9 13 6 14 8 4 54 

UC-20 8 13 6 14 10 5 56 

UC-21 5 12 4 10 7 2 40 

UC-22 8 10 3 12 10 3 46 

UC-23 9 13 8 18 10 4 62 

UC-24 6 14 3 10 7 2 42 

UC-25 8 14 8 14 13 3 60 

UC-26 3 12 3 8 4 2 32 

UC-27 4 12 4 12 2 1 35 

UC-28 9 14 7 14 9 3 56 

UC-29 9 14 7 15 9 4 58 

UC-30 8 13 7 17 14 4 63 

UC-31 10 14 7 14 12 4 61 

UC-32 8 14 7 15 10 4 58 

 0,877308 0,684761 0,802253 0,881768 0,829485 0,652097  

 0,349  

Validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid  

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 
Tinggi Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi  

Daya 0,229167 0,204166 0,21875 0,215909 0,26339 0,2125  
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Pembeda 

Kriteria Cukup Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup  

Tingkat 

Kesukaran 
0,59895 0,78125 0,46875 0,576705 0,60491 0,63125  

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang  

Varians 

Butir 
2,90234 4,45214 2,73437 7,21484 7,62402 1,19433  

Varians 

Total 
26,12207  

Varians 

Skor Total 
92,88184  

 6  

 5  

 0,862512  

 0,349  

Reliabilitas Reliabel  

Kriteria Tinggi  

Keterangan Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai  
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Lampiran 25 

INSTRUMEN ANGKET PENGGOLONGAN TIPE KEPRIBADIAN KEIRSEY 

Nama   : 

Kelas/No. Absen : 

Petunjuk pengisian angket: 

1. Tuliskan identitasmu sebelum mengisi angket penggolongan tipe kepribadian Keirsey. 

2. Isilah angket dengan jujur, sesuai dengan kepribadianmu. 

3. Pada setiap pernyataan, buatlah peringkat untuk 4 pilihan yang tersedia dengan kriteria: 

a. Peringkat 1: paling sesuai dengan kepribadianmu; 

b. Peringkat 2 : sesuai dengan kepribadianmu; 

c. Peringkat 3 : tidak sesuai dengan kepribadianmu; dan 

d. Peringkat 4 : sangat tidak sesuai dengan kepribadianmu. 

4. Tulislah peringkat yang kalian buat pada kolom di samping pilihan. 

 

1. Saya lebih suka belajar 

a. Seni dan kerajinan 

b. Bahasa dan sastra 

c. Bisnis dan keuangan 

d. Pengetahuan dan teknik 

2. Saya merasa diri saya paling baik ketika 

a. Saya berperilaku anggun 

b. Saya menjalin hubungan dengan 

seseorang 

c. Saya sangat dapat diandalkan 

d. Saya mengasah kecerdasan saya 

3. Saat suasana hati baik, saya lebih sering 

a. Gembira dan tergerak untuk melakukan 

sesuatu 

b. Antusias dan terinspirasi 

c. Berhati-hati dan bijaksana 

d. Diam dan menyendiri 

 

4.  

5. 4. Saya konsisten dalam 

a. Menyempurnakan karya seni saya 

b. Membantu orang lain agar percaya 

diri 

c. Membantu orang lain melakukan yang 

benar 

d. Mencari tahu bagaimana sesuatu 

bekerja 

6. 5. Saya cenderung 

a. Praktis dan mencari-cari kesempatan 

b. Penuh kasih dan suka menolong 

c. Berbakti dan rajin 

d. Efisien dan berpikir realistis 

7. 6. Saya lebih menghargai diri saya untuk 

a. Menjadi pemberani dan petualang 

b. Menjadi baik hati dan berniat baik 

c. Melakukan perbuatan baik 

d. Menjadi otonom dan mandir
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7. Saya lebih percaya pada 

a. Dorongan hati dan keinginan 

b. Kata hati dan isyarat 

c. Adat dan tradisi 

d. Alasan murni dan logika 

8. Saya kadang-kadang ingin 

a. Membuat kesan dan mempunyai pengaruh 

b. Menenggelamkan diri dalam mimpi romantis 

c. Diakui sebagai anggota 

d. Membuat terobosan ilmiah 

9. Sepanjang hidup saya terus mencari 

a. Jiwa dan petualangan 

b. Pemahaman diri 

c. Keselamatan dan keamanan 

d. Langkah-langkah penyelesaian masalah  

yang efisien 

10. Dalam menatap masa depan 

a. Saya yakin sebuah keberuntungan akan  

Datang 

b. Saya percaya pada kebaikan orang 

c. Jangan terlalu berhati-hati 

d. Lebih baik selalu waspada 

11. Jika memungkinkan saya ingin menjadi 

a. Seorang pemain musik yang artistik 

b. Seorang pemuka agama yang bijaksana 

c. Seorang ketua organisasi 

d. Seorang ahli teknologi yang jenius 

12. Saya optimal dalam melakukan pekerjaan yang 

berhubungan dengan 

a. Perkakas dan peralatan 

b. Perkembangan sumber daya manusia 

c. Perlengkapan dan jasa 

d. Sistem dan struktuk 

13. Dalam bertindak saya mempertimbangkan  

a. Keuntungan langsung 

b. Kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi 

c. Pengalaman masa lalu 

d. Kondisi yang diperlukan 

14. Saya paling percaya diri saat saya 

a. Mudah beradaptasi dan menyesuaikan 

diri  

b. Menjadi diri sendiri yang sebenarnya 

c. Dihormati dan dihargai 

d. Berkesinambungan kuat dan tegas 

15. Saya menghargai ketika orang lain 

a. Memberi saya kejutan dengan kemurahan 

hati 

b. Mengenali dir saya yang sebenarnya 

c. Menunjukkan rasa terimakasihnya 

d. Meminta pendapat atau pemikiran saya 

16. Ketika memikirkan tentang kegagalan  

a. Saya biasanya menertawakannya 

b. Saya sering bertanya mengapa itu dapat 

terjadi 

c. Saya mencoba membuat yang terbaik 

dari itu 

d. Saya melihatnya dari sudut pandang yang 

luas
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Pindahkan peringkat yang telah kalian buat ke dalam tabel di bawah ini. 

 Butir Soal 

Total Ket 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a                  A 

b                  I 

c                  G 

d                  R 
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Lampiran 26 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET TIPE KEPRIBADIAN SISWA 

 

Kepada Yth.  

Dyah Ayu Rahmawati, S.Psi., M.A. 

di tempat. 

 

 Dalam rangka penelitian yang berjudul “Kemampuan Representasi Matematis 

Ditinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey Pada Active Learning Group to Group Exchange” 

maka peneliti memohon kepada Ibu untuk memberikan penilaian terhadap Angket Tipe 

Kepribadian Keirsey yang telah peneliti susun. Instrumen ini dibuat dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi tipe kepribadian siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

A. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon agar Ibu memberikan skor dengan memberikan tanda checklist () pada 

kolom yang telah disediakan sesuai dengan kriteria berikut. 

1 : tidak sesuai 

2 : kurang sesuai 

3 : cukup sesuai 

4 : sesuai 

5 : sangat sesuai 

2. Apabila Ibu menghendaki adanya revisi, maka mohon Ibu memberikan butir revisi 

pada bagian kritik dan saran pada bagian yang telah disediakan. 

B. Validasi Instrumen 

Tabel Validasi Angket Tipe Kepribadian Keirsey 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian isi skala dengan tujuan      

2. Kelengkapan isi skala      

3. Kesesuaian tulisan dengan PUEYD      

4. Kesesuaian bahasa dengan bahasa baku      
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Lampiran 27 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / I 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu : 100 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

3.2  Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang 

koordinat kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah Kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius. 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan relasi 

dan fungsi. 

 

1 Menyajikan kembali 

data atau informasi dari 

suatu representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Uraian Berdasarkan hasil ulangan harian susulan  

Matematika materi Koordinat Kartesius kelas 

8X yang terdiri dari 6 siswa yaitu Dewi, Safira, 

Dimas, Adit, Naila dan Afif memperoleh rata-

rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, 

Safira memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh 

nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Jika  

himpunan nama siswa kelas 8X yang mengikuti 

ulangan harian susulan matematika dan  

adalah himpunan nilai ulangan harian susulan 

matematika, tentukan: 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

c. Nilai yang diperoleh Afif. 

d. Diagram Kartesius. 

2 Menyajikan kembali 

data atau informasi dari 

suatu representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel  

Uraian Diketahui himpunan  adalah bilangan prima 

antara 1 dan 15 dan himpunan B adalah 

himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 

100. Relasi yang menghubungkan himpunan  

ke  adalah akar dari. Tentukan  

a. Anggota-anggota himpunan  dan anggota-

anggota himpunan . 

b. Diagram panah. 

c. Apakah relasi diatas merupakan fungsi? 

Jelaskan. 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

 3 Menggunakan 

representasi visual 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

Uraian   

Fungsi  dengan domain 

bilangan bulat  dari 

himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan 

bulat didefinisikan dengan grafik sebagai 

berikut. Tentukan  

a. Rumus fungsi  

b. Nyatakan fungsi  dalam bentuk tabel. 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

4 Membuat persamaan 

atau model matematika 

Uraian Seorang manajer Swalayan “ADA” 

menetapkan tarif parkir kendaraan beroda dua 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

masalah yang 

berkaitan 

koordinat 

Kartesius. 

dari representasi lain 

yang diberikan. 

dan beroda empat. Ketentuannya sebagai 

berikut untuk kendaraan beroda dua adalah Rp 

2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 

1.000 untuk setiap 1 jam berikutnya, 

sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah 

Rp 3.000,00 pada jam pertama dan bertambah  

Rp 2.000,00 setiap 1 jam berikutnya. 

Tentukan: 

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda 

dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda 

empat. 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona 

memarkir motornya selama 4 jam. 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia 

harus membayar Rp 11.000,00. 

5 Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis 

Uraian Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. 

Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari 

penampungan ke dalam bak mandi. Volume air 

dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 33 liter 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Bentuk 

Soal 
Soal 

dan setelah 9 menit adalah 57 liter. Volume air 

dalam bak mandi setelah dialiri air selama  

menit dinyatakan sebagai  

liter, dengan adalah volume air dalam bak 

mandi sebelum air dialirkan dan  adalah debit 

air yang dialirkan setiap menit. Tentukan  

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air 

dialirkan 

b. Volume air setelah 13 menit 

  6 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis 

Uraian  Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh 

relasi. Tidak semua contoh relasi merupakan 

fungsi. Tuliskan contoh fungsi yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan 

dalam himpunan pasangan berurutan! 
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Lampiran 28 

SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 12 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Gasal 

Materi Pokok : Relasi dan Fungsi 

Waktu  : 100 menit 

 

Bacalah petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini. 

Petunjuk Umum: 

1. Tulis terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

2. Bacalah soal dengan cermat. 

3. Jumlah soal: 6 soal uraian, semua harus dikerjakan. 

4. Kerjakan semua soal dengan teliti dan mandiri. 

5. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 

6. Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya saat 

menyelesaikan soal. 

7. Tes bersifat close book. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di atas! 

1. Berdasarkan hasil ulangan harian susulan  Matematika materi Koordinat Kartesius kelas 

8X yang terdiri dari 6 siswa yaitu Dewi, Safira, Dimas, Adit, Naila dan Afif memperoleh 

rata-rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira memperoleh nilai 7, Dimas 

memperoleh nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Jika  himpunan nama siswa kelas 8X 

yang mengikuti ulangan harian susulan matematika dan  adalah himpunan nilai ulangan 

harian susulan matematika, tentukan: 

b. Nilai yang diperoleh Afif. 

c. Diagram Kartesius. 

2. Diketahui himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15 dan himpunan B adalah 

himpunan kuadrat sempurna 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan 

himpunan  ke  adalah akar dari. Tentukan  

a. Anggota-anggota himpunan  dan anggota-anggota himpunan . 

b. Diagram panah. 

d. Apakah relasi diatas merupakan fungsi? Jelaskan. 
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3. Fungsi  dengan domain 

bilangan bulat  dari 

himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan 

bulat didefinisikan dengan grafik sebagai berikut. 

Tentukan  

a. Rumus fungsi . 

b. Nyatakan fungsi dengan cara tabel. 

 

 

 

 

4. Seorang manajer Swalayan “ADA” menetapkan tarif parkir kendaraan beroda dua dan 

beroda empat. Ketentuannya sebagai berikut untuk kendaraan beroda dua adalah Rp 

2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 1 jam berikutnya, 

sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah Rp 3.000,00 pada jam pertama dan 

bertambah  Rp 2.000,00 setiap 1 jam berikutnya. Tentukan: 

a. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

b. Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya selama 4 jam. 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus membayar Rp 11.000,00. 

5. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari 

penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 

33 liter dan setelah 9 menit adalah 57 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri 

air selama  menit dinyatakan sebagai  liter, dengan adalah volume 

air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan  adalah debit air yang dialirkan setiap 

menit. Tentukan  

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. 

b. Volume air setelah 13 menit. 

6. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh relasi. Tidak semua contoh relasi 

merupakan fungsi. Tuliskan contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan 

nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. 
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Lampiran 29 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES AKHIR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No. 
Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Respon Siswa Terhadap Soal Alternatif Penyelesaian 

Skor 

Maks 

1. Menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Memahami soal Diketahui: 

Rata-rata 6 orang siswa = 7,5 

Nilai Dewi, Naila = 8 

Nilai Safira = 7 

Nilai Dimas = 9 

Nilai Adit = 6 

Ditanya: 

c. Nilai Afif 

d. Diagram Kartesius 

2 

Menuliskan rumus rata-rata Penyelesaian: 

c. Misalkan nilai Afif :  

 
 

3 

Substitusi nilai 5 siswa dan 

mecari nilai Afif  

 

 

 

 

4 

Menentukan kesimpulan dari 

permasalahan  

Jadi, nilai Afif adalah 7 
1 
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Menentukan anggota-anggota 

himpunan  dan anggota 

himpunan  

d.  

 
5 

Menggambar diagram 

Kartesius 

 
 

 

5 

2. Menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Memahami Soal Diketahui: 

Himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15   

Himpunan B adalah himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 

dengan 100. 

Relasi himpunan  ke himpunan   adalah “akar dari” 

Ditanya:  

a. Anggota himpunan  dan anggota himpunan  

b. Diagram Panah 

c. Apakah termasuk fungsi? 

2 

Dewi Safira Dimas Adit Naila Afif 
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Menentukan anggota 

himpunan  dan anggota 

himpunan  

Penyelesaian: 

a. Himpunan  adalah bilangan prima antara 1 dan 15   

 
Himpunan B adalah himpunan kuadrat sempurna 1 

sampai dengan 100 

 

3 

Menggambar diagram Panah b. Diagram panah dari relasi akar dari himpunan  terhadap 

himpunan  sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

3 

5 

7 

11 

13 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

64 

81 

100 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

A B 
Akar dari 
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Memahami apakah relasi 

tersebut termasuk fungsi 

c. Relasi akar dari himpunan  ke himpunan  buka termasuk 

fungsi. Karena ada anggota himpunan  yang tidak 

dipasangkan dengan anggota himpunan  

5 

3 

Menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

Memahami soal Diketahui: 

 
Ditanya: 

a. Rumus fungsi  

b. Nyatakan fungsi dengan tabel 

2 

Membuat persamaan dari titik 

yang dilalui oleh grafik fungsi 

a. Diketahui bahwa , dan 

 

, maka  

........... (1) 

 
 ....(2) 

3 

Substitusi persamaan (1) ke 

persamaan (2) 

Dari persamaan (1) substitusi ke persamaan (2), diperoleh 

 

 

 

4 

Menarik kesimpulan 

permasalahan 

Dengan demikian, nilai  dan  

Jadi, rumus fungsinya adalah  
1 

Menyatakan fungsi dengan 

cara tabel 

b. Menyatakan fungsi dengan tabel sebagai berikut 

 

 
-2 -1 0 1 

 
-1 1 3 5 

 

5 
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4 

 

 

Membuat persamaan atau 

model matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan. 

Memahami soal Diketahui: 

kendaraan beroda dua adalah Rp 2.000,00 pada jam pertama dan 

tarif jam berikutnya adalah Rp 1.000 

kendaraan roda empat adalah Rp 3.000,00 pada jam pertama dan 

tarif jam berikutnya adalah Rp 2.000,00 

ditanya: 

a.Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda dua. 

b.Rumus fungsi tarif parkir kendaraan beroda empat. 

c.Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya selama 

4 jam. 

d.Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus membayar 

Rp 11.000,00. 

2 

Menentukan fungsi tarif parkir 

kendaraan beroda dua 

Penyelesaian: 

a. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda dua 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 2.000 + 0  

2 jam 2.000 + 1  

3 jam 2.000 + 2  

... ... 

X jam 2.000 +  
 

3 
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Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk 

memarkir kendaraan roda dua selama  jam. Maka dapat ditulis 

dengan  

 

 

 
 

5 

Menentukan fungsi tarif parkir 

kendaraan beroda dua 

b. Menghitung fungsi tarif parkir kendaraan roda empat 

Lama parkir Cara menghitung tarif 

1 jam 3.000 + 0  

2 jam 3.000 + 1  

3 jam 3.000 + 2  

... ... 

X jam 3.000 +  
 

3 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi,  merupakan tarif parkir yang harus dibayar untuk 

memarkir kendaraan roda empat selama  jam. Maka dapat 

ditulis dengan  

 

 

 
 

5 
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Menentukan tarif parkir 

kendaraan roda dua selama 4 

jam 

c. Tarif yang harus dibayar jika Bona memarkir motornya selama 

4 jam 

 

 

 

 
 

4 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi tarif yang harus dibayar Bona adalah  
1 

Menentukan lama parkir 

kendaraan roda empat 

d. Berapa jam Elsa memarkir mobilnya jika ia harus membayar 

Rp 11.000,00. 

 
, maka 

 

 

 

 

4 

Menarik kesimpulan dari 

permasalahan 

Jadi Elsa memarkir mobilnya selama 5 jam. 
1 
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5 Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis 

Memahami soal Diketahui: 

5  = 33  

9  = 57  

 
Ditanya: 

a. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan 

b. 13   

2 

Menentukan persamaan dari 

fungsi yang sudah diketahui 

Penyelesaian: 

a. Diketahui bahwa  dan  

, maka  

........... (1) 

 
 ...........(2) 

3 

Eliminasi persamaan (1) dan 

(2) 

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh 

 
 

 

 

 

3 
- 
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Menentukan nilai air sebelum 

dialiri 

 disubstitusikan ke salah satu persamaan, misalkan 

persamaan (1), diperoleh: 

 

 

 

 
Demikian rumus fungsinya adalah  

4 

Menarik kesimpulan 

permasalahan 

Jadi, volume air dalam bak mandi sebelum dialirkan adalah 3 

liter. 
1 

Menentukan air yang dialiri 

selama 13 menit 

b. 13)=  

 

 

4 

Menarik kesimpulan Jadi, volume air dalam bak mandi yang dialirkan selama 13 

menit adalah 81 liter. 
1 

6 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis 

Menentukan contoh fungsi 

dalam kehidupan sehari-hari 
 

 
Relasi “Provinsi” diperoleh sebagai berikut 

 

 
(Jakarta, DKI Jakarta)} 

10 

Jumlah perolehan skor 80 
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Lampiran 30 

DAFTAR NILAI TES AKHIR  KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Kelas Kontrol 

No Kode Nilai Keterangan 

1 K-1 83 Tuntas 

2 K-2 81 Tuntas 

3 K-3 84 Tuntas 

4 K-4 70 Tuntas 

5 K-5 74 Tuntas 

6 K-6 74 Tuntas 

7 K-7 72 Tuntas 

8 K-8 54 Tidak Tuntas 

9 K-9 80 Tuntas 

10 K-10 74 Tuntas 

11 K-11 56 Tidak Tuntas 

12 K-12 77 Tuntas 

13 K-13 66 Tidak Tuntas 

14 K-14 67 Tidak Tuntas 

15 K-15 76 Tuntas 

16 K-16 60 Tidak Tuntas 

17 K-17 72 Tuntas 

18 K-18 74 Tuntas 

19 K-19 82 Tuntas 

20 K-20 66 Tidak Tuntas 

21 K-21 67 Tidak Tuntas 

22 K-22 74 Tuntas 

23 K-23 76 Tuntas 

24 K-24 69 Tuntas 

25 K-25 82 Tuntas 

26 K-26 74 Tuntas 

27 K-27 67 Tidak Tuntas 

28 K-28 80 Tuntas 

29 K-29 76 Tuntas 

30 K-30 74 Tuntas 

31 K-31 71 Tuntas 

32 K-32 68 Tidak Tuntas 
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Kelas Eksperimen 

No Kode Nilai Keterangan 

1 E-1 80 Tuntas 

2 E-2 77 Tuntas 

3 E-3 83 Tuntas 

4 E-4 81 Tuntas 

5 E-5 74 Tuntas 

6 E-6 83 Tuntas 

7 E-7 76 Tuntas 

8 E-8 86 Tuntas 

9 E-9 82 Tuntas 

10 E-10 70 Tuntas 

11 E-11 74 Tuntas 

12 E-12 77 Tuntas 

13 E-13 74 Tuntas 

14 E-14 93 Tuntas 

15 E-15 63 Tidak Tuntas 

16 E-16 83 Tuntas 

17 E-17 77 Tuntas 

18 E-18 74 Tuntas 

19 E-19 76 Tuntas 

20 E-20 85 Tuntas 

21 E-21 92 Tuntas 

22 E-22 72 Tuntas 

23 E-23 66 Tidak Tuntas 

24 E-24 66 Tidak Tuntas 

25 E-25 74 Tuntas 

26 E-26 70 Tuntas 

27 E-27 71 Tuntas 

28 E-28 76 Tuntas 

29 E-29 77 Tuntas 

30 E-30 70 Tuntas 

31 E-31 69 Tuntas 

32 E-32 70 Tuntas 
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Lampiran 31 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

Hipotesis: 

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

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

Kriteria Pengujian: 

Terima  jika . 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 24.0 dengan 

langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik Analyze – Descriptive Statistic – explore – masukkan dependen list – plot – checklist 

Normality plots with test – Continue. 

Hasil SPSS untuk uji normalitas data akhir kemampuan Representasi matematis siswa kelas 

VIII B dan VIII C adalah sebagai berikut. 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai eksperimen ,147 32 ,075 ,968 32 ,438 

kontrol ,144 32 ,092 ,947 32 ,119 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji Kolomogorov-Smirnov dengan bantuan 

SPSS 24.0. diperoleh nilai signifikansi untuk kelas eksperimen adalah  

dan nilai  signifikansi untuk kelas kontrol adalah . Berdasarkan kriteria 

pengujian maka  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data tes akhir kemampuan 

representasi matematis siswa kelas VIII B dan kelas VIII C SMP N 12 Semarang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 32 

UJI HOMOGENITAS POPULASI (DATA AWAL) 

Hipotesis: 

 : (data tes akhir kedua sampel memiliki varians yang sama) 

 :  (data tes akhir kedua sampel memiliki varians yang tidak sama) 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima  apabila nilai . 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 24.0 dengan 

langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik Analyze - Compare Means – One-way Anova – input Nilai sebagai Dependent List dan 

Kelas sebagai Factor – OK. 

Hasil SPSS untuk uji homogentias data awal adalah sebagai berikut. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,012 1 62 ,915 

 

 

Berdasarkan output hasil uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 

. Karena nilai  maka  diterima. Sehingga data tes akhir 

kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 33 

UJI HIPOTESIS 1 (BATAS KETUNTASAN AKTUAL SECARA RATA-RATA) 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

:  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning 

Group to Group Exchange belum mencapai batas ketuntasan aktual secara 

rata-rata) 

 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning 

Group to Group Exchange mencapai batas ketuntasan aktual secara rata-rata) 

Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai  dengan nilai  dengan 

peluang , ,  dan . Jika  ≥   maka H0 ditolak. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

dimana : 

 : uji t student yang dihitung, selanjutnya disebut  

  : rata-rata hasil tes kemampuan Representasi matematis kelas eksperimen, 

 : nilai batas lulus yang dihipotesiskan yaitu 68,5, 

 : simpangan baku, dan 

 : banyak siswa. 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

     

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  dan  adalah 1,696. 

Sehingga   dan  ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan representasi matematis 

siswa pada Active Learning Group to Group Exchange mencapai atau melebihi batas 

ketuntasan aktual secara rata-rata. 
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Lampiran 34 

UJI HIPOTESIS 2 (BATAS KETUNTASAN AKTUAL SECARA PROPORSI) 

Uji Proporsi Kelas dengan Active Learning Group to Group Exchange 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

:   0,745 (presentase siswa pada kelas eksperimen belum mencapai batas tuntas aktual 

secara proporsi pada tes kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange) 

 :   0,745 (presentase siswa pada kelas eksperimen mencapai batas tuntas aktual secara 

proporsi pada tes kemampuan representasi matematis siswa pada Active 

Learning Group to Group Exchange) 

  Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai  dengan nilai  dengan 

peluang dan  Jika  ≥   maka H0 ditolak. Sehingga presentase 

siswa pada kelas sampel sudah mencapai ketuntasan belajar aktual secara proporsi mencapai 

75%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

dengan 

z : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagai , 

 : banyak siswa yang tuntas secara individual pada kelas eksperimen, 

 : jumlah siswa di kelas eksperimen, 

 : proporsi yang ditetapkan yaitu 0,745. 

 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

  

  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai = 2,09 dan =1,64. 

Sehingga  >    dan  ditolak. Jadi, presentase siswa pada kelas 

eksperimen mencapai batas tuntas aktual secara proporsi pada tes kemampuan representasi 

matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange lebih dari 75%. 
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Lampiran 35 

UJI HIPOTESIS 3 (PERBEDAAN RATA-RATA KEMAMPUAN REPRESENTASI  

MATEMATIS) 

 

  Pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis 3 adalah uji perbedaan dua rata-rata 

pihak kanan. Uji perbedaan dua rata-rata pihak kanan dilakukan untuk mengetahui apakah 

rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

kemampuan Representasi matematis siswa kelas kontrol.  

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning 

Group to Group Exchange kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa pada pembelajaran model  Problem Based Learning) 

H1 :  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada Active Learning 

Group to Group Exchange lebih dari rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

pada pembelajaran model  Problem Based Learning) 

Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga  dengan harga 

dengan nilai peluang , dan . Jika harga  

  maka H0 ditolak. Rumus yang digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-

rata adalah sebagai berikut. 

 

 

Dimana s adalah varians gabungan yang dicari dengan rumus: 

 

dengan 

  = rata-rata nilai kelas eksperimen, 

  = rata-rata nilai kelas kontrol, 

 = varians nilai kelas eksperimen, 

 = varians nilai kelas kontrol, 

 = banyak siswa kelas eksperimen, dan 
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 = banyak siswa kelas kontrol. 

Hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut. 

   72,5 

      

   

   

  

     

  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai  dan  dengan 

 adalah  sehingga  ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa pada Active Learning Group to Group Exchange lebih dari rata-

rata kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem Based 

Learning. 
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Lampiran 36 

UJI HIPOTESIS 4 (PERBEDAAN PROPORSI KETUNTASAN KEMAMPUAN 

REPRESENTASI MATEMATIS) 

 

Pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis 4 adalah uji perbedaan dua proporsi pihak kanan 

untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan representasi 

matematis di kelas eksperimen lebih dari proporsi siswa yang tuntas pada tes kemampuan 

representasi matematis di kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 :  (proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran 

Active Learning Group to Group Exchange kurang dari atau sama dengan 

proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran 

model Problem Based Leaning) 

H1 :  (proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran 

Active Learning Group to Group Exchange lebih dari proporsi hasil tes 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model Problem 

Based Leaning) 

 Kriteria pengujian ini adalah membandingkan harga  dengan harga 

dengan nilai peluang  dan . Jika harga    maka H0 

ditolak. Rumus yang digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata adalah sebagai 

berikut. 

 

Dimana  dan . 

Keterangan : 

 : nilai z yang dihitung selanjutnya disebut sebagai , 

  = rata-rata nilai kelas eksperimen, 

  = rata-rata nilai kelas kontrol, 

 = banyak siswa kelas eksperimen,  

 = banyak siswa kelas kontrol, dan 
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 = simpangan baku. 

 

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

  

  

   

  

  Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai  dan  dengan 

peluang   adalah  maka  ditolak. Jadi, proporsi 

hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dengan Active Learning Group to Group 

Exchange lebih dari proporsi hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dengan 

pembelajaran model Problem Based Learning. 
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Lampiran 37  

Hasil Kategori Tipe Kepribadian Kelas Eksperimen 

 

Nomor Kode 

Subjek 

Jumlah Skor Peringkat Tipe 

Kepribadian A I G R 

1 E-1 41 31 44 46 I 

2 E-2 44 28 44 28 I dan R 

3 E-3 40 31 37 47 I 

4 E-4 42 37 35 48 G 

5 E-5 33 32 45 40 I 

6 E-6 41 30 49 43 I 

7 E-7 39 33 40 47 I 

8 E-8 50 28 38 44 I 

9 E-9 38 29 44 49 I 

10 E-10 36 37 37 50 A 

11 E-11 44 30 46 42 I 

12 E-12 34 37 33 52 G 

13 E-13 46 35 37 42 I 

14 E-14 35 34 41 49 I 

15 E-15 54 38 33 32 R 

16 E-16 36 38 43 43 A 

17 E-17 39 32 43 46 I 

18 E-18 43 38 38 43 I DAN G 

19 E-19 44 29 44 41 I 

20 E-20 43 31 41 45 I 

21 E-21 41 39 41 39 I DAN R 

22 E-22 46 35 30 48 G 

23 E-23 40 38 40 42 I 

24 E-24 40 36 37 42 I 

25 E-25 40 42 42 36 R 

26 E-26 32 45 35 45 A 

27 E-27 38 31 50 41 I 

28 E-28 44 31 33 52 I 

29 E-29 36 34 43 46 I 

30 E-30 47 34 38 41 I 

31 E-31 48 34 40 34 I DAN R 

32 E-32 33 28 30 34 I 
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Lampiran 38 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

No Indikator Kemampuan Representasi Matematis 
No Butir 

Soal 

1. Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram, grafik, atau tabel 

1,2 

2. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 3 

3. Membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain 

yang diberikan. 

3,4,5 

4. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 3,4,5 

5. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis 2,6 
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Lampiran 39 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Tujuan Wawancara : 

Mengetahui Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII yang menjadi subjek 

penelitian. 

Metode Wawancara : 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur dengan ketentuan: 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan kondisi pengerjaan soal tes 

representasi matematis yang dilakukan murid dan dapat berkembang berdasarkan jawaban 

subjek penelitian. 

2. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi inti pokok permasalahan sama. 

3. Apabila murid mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan tertentu, murid akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhana yang intinya sama dengan pokok 

permasalahan. 

Pertanyaan-pertanyaan: 

No Butir 

Soal 
Pertanyaan 

1,2  Apakah kamu sudah memahami soal tersebut? 

Jika iya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

Jika tidak, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal tersebut? 

Coba jelaskan cara kamu menyelesaikan soal ini 

Dapatkan kamu menggambarkan diagram sesuai dengan perintah yang ada 

pada soal ini? 

Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam menyelesaikan soal ini? 
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Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari soal tersebut? 

3,4,5 Apakah kamu sudah memahami soal tersebut? 

Jika iya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

Jika tidak, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal tersebut? 

Bagaimana persamaan matematis yang dapat kamu buat untuk menyelesaikan 

soal ini? 

Coba jelaskan cara kamu menyelesaikan soal ini. 

Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam menyelesaikan soal ini? 

Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari soal tersebut? 

6 Apakah kamu sudah memahami soal tersebut? 

Jika iya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

Jika tidak, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal tersebut? 

Apa saja langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

Coba jelaskan cara kamu menyelesaikan soal ini. 

Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam menyelesaikan soal ini? 

Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari soal tersebut? 
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Lampiran 40 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian G1 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

G1 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

G1 : yang diketahui hasil ulangan harian susulan Matematika. Dewi dan 

 Naila memperoleh nilai 8, Safira memperoleh nilai 7, Dimas 

 memperoleh nilai 9, Adit memperoleh nilai 6, dan rata-ratanya 7,5. 

 Yang ditanyakan nilai Afif dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

G1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

G1 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

 menggambar  diagramnya. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

G1 : tidak, Bu. 

P : apa kesimpulan yang kamu peroleh dari soal ini? 

G1 : jadi nilai yang diperoleh Afif 7, Bu. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

G1 : paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan 

 prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai 100. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B, diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Alifa dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

G1 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

G1 : bingung, Bu. 

P : jika bingung, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal ini. 

G1 : melihat grafik ini saya bingung, Bu. 

P : coba dibaca lagi soalnya dan perhatikan grafik ini. 

G1 : (membaca soal nomor 3). 

P : apakah Alifa paham soalnya? Jika iya coba jelaskan apa yang 

 diketahui dan yang ditanyakan. 

G1 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya bingung 

 bu untuk menentukan rumus fungsi  nya jadi saya langsung 

 menuliskan rumus fungsi . 

P : dari domain dan grafik fungsi yang diketahui dari soal, apakah Alifa 

 dapat membuat persamaan matematis? 

G1 : tidak, Bu. Saya bingung bagaimana cara membuat persamaan 

 matematis. 
 

P : coba Alifa sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

G1 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Febri sebutkan sudah 

 lengkap?  

G1 : menurut saya sudah, Bu. 

P : apakah 2 tidak termasuk anggota himpunan A dan 100 tidak termasuk 

 anggota himpunan B? 

G1 : oh iya, Bu. 2 termasuk anggota himpuan A karena 2 termasuk 

 bilangan prima. Dan 100 juga termasuk anggota himpunan B. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

G1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Alifa apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

G1 : bukan bu, karena ada himpunan A yang tidak memiliki pasangan di 

 himpunan B. 
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4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahiu 

 dan ditanyakan. 

G1 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

G1 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua 

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

G1 : saya pakai cara manual, Bu. Misalkan satu jam harus bayar berapa 

 jadi Bona harus membayar Rp 5.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa 

 memarkir  mobil selama 5 jam. 

P : apakah Alifa kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

G1 : sedikit, Bu. Bacanya harus teliti, Bu. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

G1 : sedikit paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 

 33 liter, volume air selama 9 menit adalah 57 liter. Yang ditanyakan 

 volume air sebelum air dialirkan, dan volume air setelah 13 menit. 

P : bagaimana cara Alifa menyelesaikan soal ini? 

G1 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air 

 selama 13 menit dari penjumlahan 9 menit dan 4 menit. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

G1 : 24 liter, Bu. 

P : 24 liter ini kan volume air selama 4 menit, jadi volume sebelum air 

 dialirkan 6 liter. Menggunakan cara seperti jawabannya sudah tepat 

 tetapi bisa juga menggunakan persamaan volume air yang diketahui 

 dalam soal ini. Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini 

 dengan menggunakan persamaan matematis? 

G1 : iya bu saya ingat yang diketahui dalam soal ini disubstitusikan ke 

 dalam persamaan ini kemudian dieliminasi, Bu. 

P : iya benar. Jadi kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

G1 : jadi, volume sebelum air dialirkan 6 liter dan volume setelah 13 

 menit  81 liter. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

G1 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

G1 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Alifia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

G1 : saya mengambil cerita makanan kesukaan, Bu. 

P : lalu apakah Alifa dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

G1 : iya bisa, Bu.  
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Lampiran 41 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian G2 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

G2 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

G2 : yang diketahui hasil ulangan harian susulan Matematika dengan rata-

 rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira memperoleh nilai 

 7, Dimas memperoleh nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Yang 

 ditanyakan nilai Afif dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G2 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

G2 : menjumlahkan semua nilai yang diketahui dibagi banyak siswa , Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

G2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi, Naila dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 6,5. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

G2 : tidak, Bu. 

P : apa kesimpulan yang kamu peroleh dari soal ini? 

G2 : jadi nilai yang diperoleh Afif 6,5, Bu. 

P : Fachri yakin ini benar? 

G1 : sedikit yakin bu, karena . Jadi nilai Afif 6,5. 

 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

G2 : paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan 

 prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai 100. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B, diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Fachri dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

G2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

G2 : bingung, Bu. 

P : coba dibaca lagi soalnya dan perhatikan grafik ini. 

G2 : (membaca soal nomor 3). 

P : apakah Fachri paham soalnya? Jika iya coba jelaskan apa yang 

 diketahui dan yang ditanyakan. 

G2 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

G2 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya 

 substitusikan domain dan range kedalam bentuk umum persamaan 

 linear  untuk menentukan rumus fungsi . 

P : setelah Fachri memperoleh persamaan matematis, apa langkah 

 selanjutnya yang dilakukan Fachri? 

G2 : saya substitusikan, Bu. Karena pada titik  diperoleh  

  sehingga . Dan saya substitusikan ke 

 persamaan  sehingg  

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

G2 : rumus fungsi . 

 

P : coba Fachri sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

G2 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Alifa sebutkan sudah 

 lengkap?  

G2 : kurang yakin, Bu. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

G2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Fachri apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

G2 : bukan bu, karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki 

 pasangan. 
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4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahiu 

 dan ditanyakan. 

G2 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

G2 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua 

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

  untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

G2 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 2,5 

 jam. 

P : apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

G2 : iya, Bu. Karena saya sudah membahas soal seperti ini dengan teman 

 sebelum ulangan harian. 

P : apakah Fachri kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

G2 : sedikit, Bu. Bacanya harus teliti, Bu. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

G2 : sedikit paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 

 33 liter, volume air selama 9 menit adalah 57 liter. Yang ditanyakan 

 volume air sebelum air dialirkan, dan volume air setelah 13 menit. 

P : bagaimana cara Fachri menyelesaikan soal ini? 

G2 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air 

 selama 1 menit yaitu 6 liter, lalu untuk volume setelah 13 menit 

 diperoleh dari  hasil perkalian liter. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

G2 : 0 liter, Bu. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

G2 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

G2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Fachri mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

G2 : saya mengambil cerita makanan kesukaan, Bu. 

P : lalu apakah Fachri dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

G2 : iya bisa, Bu.  

  
 

P : 24 liter ini kan volume air selama 4 menit, jadi volume sebelum air 

 dialirkan 6 liter. Menggunakan cara seperti jawabannya sudah tepat 

 tetapi bisa juga menggunakan persamaan volume air yang diketahui 

 dalam soal ini. Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini 

 dengan menggunakan persamaan matematis? 

G2 : iya bu saya lupa, Bu. Saya masih bingung untuk membuat persamaan 

 matematis. 

P : iya setelah kamu bisa membuat persamaan matematis sesuai yang 

 diketahui dalam soal kamu bisa menyelesaikan dengan cara eliminasi 

 dan substitusi. Sehingga diperoleh volume sebelum air dialirkan dan 

 bisa menentukan volume setelah 13 menit. Jadi kesimpulan apa yang 

 kamu dapatkan dari soal ini? 

G2 : jadi, volume sebelum air dialirkan 6 liter dan volume setelah 13 menit 

 81 liter. 
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Lampiran 42 

Wawancara Lengkah dengan Subjek Penelitian A1 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

A1 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

A1 : yang diketahui hasil ulangan harian susulan Matematika dengan rata-

 rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira memperoleh nilai 

 7, Dimas memperoleh nilai 9, Adit memperoleh nilai 6. Yang 

 ditanyakan nilai Afif dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

A1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena didalam soal diketahu 

 rata-ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

A1 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif jadi rata-rata disamadengankan jumlah 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

A1 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas dengan 9, Adit dengan 6, Naila dengan 8 dan Afif dengan 7. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

A1 : tidak, Bu. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

A1 : iya sudah paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah bilangan 

 prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai 100. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B, diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Lusia dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

A1 : saya mengerjakan soal a dulu, Bu. Menentukan anggota-anggota 

 himpunan A dan B lalu saya menggambar diagram panahnya, 

 kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

A1 : paham, Bu. 

P : jika Lusia paham coba jelaskan apa yang  diketahui dan yang 

 ditanyakan. 

A1 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu saya 

 melihat titik potong pada grafik. Setelah itu saya membuat persamaan 

 matematis yang melalui titik potong pada grafik. 

P : setelah Lusia memperoleh persamaan matematis, apa langkah 

 selanjutnya yang dilakukan Lusia? 

A1 : saya substitusikan, Bu. Karena pada titik  diperoleh 

   sehingga . Dan saya substitusikan ke 

 persamaan  sehingg  

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

A1 : rumus fungsi . 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

A1 : tidak, Bu. 
 

P : coba Lusia sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

A1 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 2 bukan termasuk anggota himpunan A?  

A1 : hehe iya ya, Bu. Kan 2 juga bilangan prima. Jadi anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

A1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Lusia apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

A1 : bukan bu, karena 11 dan 13 tidak memiliki hubungan di himpunan A. 
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4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A1 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000,00 untuk jam 

 berikutnya dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00 pada jam 

 pertama dan bertambah Rp2.000 untuk jam berikutnya. Lalu yang 

 ditanyakan  rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar 

 Bona,  dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

A1 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan 

 untuk  rumus fungsi tarif parkir beroda empat  

   

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

A1 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 4 

 jam. 

P : apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

A1 : hehe sedikit ragu sih, Bu 

P : apa yang membuat kamu ragu terkait penyelesaianmu pada soal ini? 

A1 : kadang saya kurang teliti, Bu dalam menghitung. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A1 : bingung, Bu. 

P : apa yang membuat kamu bingung dalam soal ini? Coba dibaca lagi 

 soalnya. 

A1 : (membaca soal nomor 5) 

P : bagaimana apakah sudah paham?  

A1 : iya bu sudah. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 33 

 liter dan volume air selama 9 menit 57 liter. Yang ditanyakan volume 

 sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit. 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

A1 : harusnya membuat persamaan matematika, Bu. Tapi saya masih 

 bingung untuk membuat persamaannya. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A1 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

A1 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

A1 : saya mengambil cerita hobi, Bu. 

P : lalu apakah Lusia dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

A1 : iya bisa, Bu.  
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Lampiran 43 

Wawancara Lengkah dengan Subjek Penelitian A2 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

A2 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

A2 : yang diketahui hasil ulangan harian susulan Matematika oleh 6 siswa 

 dengan rata-rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira 

 memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh nilai 9, Adit memperoleh 

 nilai 6. Yang ditanyakan nilai Afif dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A2 : mencari nilai Afif dengan menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena 

 didalam soal diketahu rata-ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

A2 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif saya misalkan A. Karena rata-rata 

 diketahu dalam soal jadi rata-ratanya ditulis 7,5 lalu menjumlahkan 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

A2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dengan 8, Safira dengan 7, 

 Dimas  dengan 9, Adit dengan 6, Naila dengan 8 dan Afif dengan 7. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

A2 : tidak, Bu. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

A2 : paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan 

 prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai 100. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B, diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Febri dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

A2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

A2 : bingung, Bu sama grafiknya. 

P : coba dibaca lagi soalnya dan dipahami grafiknya 

A2 : (membaca soal) hmm iya, Bu. Sedikit paham. 

P : jika Lusia paham coba jelaskan apa yang  diketahui dan yang 

 ditanyakan. 

A2 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

A2 : menentukan rumus fungsi n terlebih dahulu lalu menyajikan fungsi n 

 ke dalam tabel. 

P : bagaimana cara Febri menemukan rumus fungsi n? Apakah membuat 

 persamaan matematika dari titik potong pada grafik? 

A2 : hehe. Saya kurang bisa dalam membuat persamaan matematikanya, 

 Bu. Jadi saya langsung menuliskan saja fungsi matematikanya. 

P : apakah kamu yakin benar dengan rumus fungsi  n yang kamu tulis? 

A2 : tidak, Bu. Saya juga bingung. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

A2 : tidak, Bu. Saya substisusikan domain yang diketahu dalam soal ke 

 rumus fungsi n yang telah saya tuliskan, Bu. 
 

P : coba Febri sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

A2 : anggota himpunan A={3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81} 

P : apakah anggota himpunan A dan B yang Febri sebutkan sudah 

 lengkap?  

A2 : menurut saya sudah, Bu. 

P : apakah 2 tidak termasuk anggota himpunan A dan 100 tidak termasuk 

 anggota himpunan B? 

A2 : oh iya, Bu. 2 termasuk anggota himpuan A karena 2 termasuk 

 bilangan prima. Dan 100 juga termasuk anggota himpunan B. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

A2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Lusia apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

A2 : bukan bu, karena ada himpunan A yang tidak memiliki pasangan di 

 himpunan B. 
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4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A2 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000,00 untuk jam 

 berikutnya dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00 pada jam 

 pertama dan bertambah Rp2.000 untuk jam berikutnya. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

A2 : saya bingung, Bu kalau disuruh menentukan rumus fungsi seperti ini. 

 Saya hanya menuliskan bentuk matematika dari kalimat Rp 2.000,00 

 pada jam pertama ditambah Rp 1.000,00 setiap 1 jam berikutnya jadi 

 saya tuliskan  begitu juga untuk 

 rumus  tarif parkir kendaraan roda empat. 

P : apakah Febri yakin langkah untuk mencari rumus ungsi tarif parkir 

 kendaraan benar? 

A2 : hehe. Tidak, Bu. Nanti saya baca lagi bu cara menentukan rumus 

 fungsi. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

A2 : saya hitung manual, Bu. Untuk Bona yang harus membayar parkir 

 motor selama 5 jam berarti  

. 

 begitu juga untuk masalah Elsa yang memarkir mobil selama berapa 

 jam, Bu. 

P : apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

A2 : yakin, Bu kalau yang ini. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A2 : bingung, Bu. 

P : apa yang membuat kamu bingung dalam soal ini? Coba dibaca lagi 

 soalnya. 

A2 : (membaca soal nomor 5) 

P : bagaimana apakah sudah paham?  

A2 : iya bu sudah. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 33 

 liter dan volume air selama 9 menit 57 liter. Yang ditanyakan volume 

 sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit. 

P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

A2 : harusnya membuat persamaan matematika, Bu. Tapi saya masih 

 bingung untuk membuat persamaannya. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

A2 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

A2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Febri mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

A2 : saya mengambil cerita warna kesukaan, Bu. 

P : lalu apakah Febri dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

A2 : iya bisa, Bu.  
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Lampiran 44 

Wawancara Lengkah dengan Subjek Penelitian I1 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

I1 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

I1 : yang diketahui terdapat 6 siswa yang mengikuti ulangan harian 

 susulan Matematika dengan rata-rata 7,5. Dewi dan Naila 

 memperoleh  nilai 8, Safira memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh 

 nilai 9, Adit  memperoleh nilai 6. Yang  ditanyakan nilai Afif dan 

 diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

I1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. Karena didalam soal diketahu 

 rata-ratanya. 

P : Apa rumus rata-rata itu? 

I1 : menjumlahkan semua nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Tapi pada 

 soal ini yang dicari nilai Afif jadi rata-rata disamadengankan jumlah 

 semua nilai yang diketahui dibagi 6 atau banyak siswa.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

I1 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dan Naila dengan 8, Safira 

 dengan 7, Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 7. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

I1 : tidak, Bu. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

I1 : iya sudah paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan 

 bilangan prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah 

 himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 100. Relasi yang 

 menghubungkan adalah akar dari. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B,  diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Azzahra dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

I1 : saya mengerjakan soal a dulu, Bu. Menentukan anggota-anggota 

 himpunan A dan B lalu saya menggambar diagram panahnya, 

 kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

I1 : paham, Bu. 

P : jika Azzahra paham coba jelaskan apa yang diketahui dan yang 

 ditanyakan. 

I1 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I1 : matematis yang melalui titik potong pada grafik. Kemudian saya 

 substitusikan ke persamaan yang lain sehingga ketemu rumus fungsi n. 

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

I1 : rumus fungsi . 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

I1 : tidak, Bu. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I1 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000,00 untuk jam 

 berikutnya dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00 pada jam 

 pertama dan bertambah Rp2.000 untuk jam berikutnya. Lalu yang 

 ditanyakan  rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar 

 Bona,  dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : coba Azzahra sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

I1 : anggota himpunan A={1,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 1 anggota himpunan A dan 2 bukan termasuk anggota 

 himpunan A?  

I1 : hehe iya ya, Bu. Kan 1 bukan bilangan prima jadi 1 bukan anggota 

 himpunan A. 2 kan bilangan prima  jadi 2 juga anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

I1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B  yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Lusia apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

I1 : bukan bu, karena himpunan A tidak semua mempunyai pasangan. 
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5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I1 : paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 33 

 liter dan volume air selama 9 menit 57 liter. Yang ditanyakan volume 

 sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit. 

 P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

I1 : substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui dalam soal, Bu. 

 Jadi untuk volume air sebelum air mengalir berarti  

 liter. Dan untuk volume air setelah 13 menit 

 berarti liter 

P : didalam soal tersebut diketahui volume air selama 5 menit dan 9 

 menit.  Itu maksudnya untuk apa ya? 

I1 : saya juga bingung, Bu. 

P : apakah fungsi tesebut semua koefisien diketahui? 

I1 : belum, Bu, jadi saya pikir bahwa . 

P : apakah kamu yakin langkah penyelesaian pada soal ini kamu 

 mengerjakan dengan benar? 

I1 : tidak, Bu. Saya bingung sama persamaan matematikanya. 

 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

I1 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan  untuk 

 rumus fungsi tarif parkir beroda empat   

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

I1 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona membayar 

 parkir sebesar Rp 5.000,00 dan Elsa memarkir mobilnya selama 5  jam. 

P : apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

I1 : yakin benar, Bu. Karena saya sudah banyak berlatih. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I1 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

I1 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

I1 : saya mengambil cerita siswa dengan nomor ujian, Bu. 

P : lalu apakah Azzahra dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

I1 : iya bisa, Bu.  
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Lampiran 45 

Wawancara Lengkah dengan Subjek Penelitian I2 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

I2 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

I2 : yang diketahui hasil ulangan harian  susulan Matematika dengan 

 rata- rata 7,5. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, Safira 

 memperoleh  nilai 7, Dimas  memperoleh nilai 9, Adit memperoleh 

 nilai 6. Yang  ditanyakan nilai Afif dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I2 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

I2 : menjumlahkan semua nilai yang diketahui dalam soal dibagi dengan 

 nilai rata-rata, Bu. Saya misalkan nilai Afif adalah F 

P : apa Bagas yakin cara untuk memperoleh nilai Afif benar? 

I2 : iya, Bu. Seperti saya sudah teliti dalam menghitung dan saya juga 

 sudah belajar.  

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

I2 : bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Lalu saya menggambar diagramnya. Kemudian 

 saya beri titik pada pertemuan Dewi dan Naila dengan 8, Safira 

 dengan 7, Dimas dengan 9, Adit dengan 6, dan Afif dengan 5. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

I2 : tidak, Bu. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

I2 : iya sudah paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan 

 bilangan prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah 

 himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 100. Relasi yang 

 menghubungkan adalah  akar dari. Yang ditanyakan anggota-

 anggota himpunan A dan B,  diagram panah dan apakah relasi 

 tersebut termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Bagas dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

I2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

I2 : paham, Bu. 

P : jika Bagas paham coba jelaskan apa yang diketahui dan  yang 

 ditanyakan. 

I2 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

I2 : membuat persamaan matematika yang melalui titik potong pada 

 grafik. Kemudian saya substitusikan ke persamaan yang lain 

 sehingga ketemu rumus fungsi n. 

P : kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari soal ini? 

I2 : rumus fungsi . 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

I2 : tidak, Bu. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I2 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 pada jam pertama dan bertambah Rp 1.000,00 untuk jam 

 berikutnya dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00 pada jam 

 pertama dan bertambah Rp2.000 untuk jam berikutnya. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

I2 : saya misalkan lama  waktu parkir adalah . Jadi Untuk rumus fungsi 

 tarif parkir beroda dua adalah  dan untuk 

 rumus fungsi tarif parkir beroda empat   

P : coba Bagas sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

I2 : anggota himpunan A={2,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah 3 bukan termasuk anggota  himpunan A?  

I2 : hehe iya ya, Bu. 3 kan bilangan prima  jadi 3 juga anggota himpunan 

 A={2,3,5,7,11,13}. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

I2 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B  yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Bagas apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

I2 : bukan bu, karena 11 dan 13 tidak mempunyai pasangan. 
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5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I2 : paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 33 

 liter dan volume air selama 9 menit 57 liter. Yang ditanyakan volume 

 sebelum air dialirkan dan volume air selama 13 menit. 

 P : bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan 

 permasalahan ini. 

I2 : substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui dalam soal, Bu. 

 Tetapi saya masih bingung untuk menyelesaikan persamaan tersebut.  

P : Bagas yakin persamaan yang dibuat sudah benar? 

I2 : hehe nggak tau juga, Bu. Saya belum begitu bisa untuk membuat 

 persamaan matematika, Bu. 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

I2 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

I2 : saya membuat cerita yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang 

 merupakan contoh fungsi, Bu. 

P : Lusia mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

I2 : saya mengambil cerita Ibu Kota, Bu. 

P : lalu apakah Bagas dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

I2 : iya bisa, Bu.  

  
 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

I2 : saya substitusikan ke persamaan tarif parkir bu. Jadi Bona 

 membayar parkir sebesar Rp 6.000,00 dan Elsa memarkir  mobilnya 

 selama 2,5 jam. 

P : apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

I2 : yakin benar, Bu. Karena saya sudah banyak berlatih. 
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Lampiran 46 

Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian R1 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

R1 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

R1 : yang diketahui dikelas 8X terdapat 6 siswa yang mengikuti ulangan 

 harian susulan Matematika. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, 

 Safira memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh nilai 9, Adit 

 memperoleh nilai 6, dan rata-ratanya 7,5. Yang ditanyakan nilai 

 Afif  dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R1 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

R1 : menggunakan rumus rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

R1 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

 menggambar  diagramnya. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

R1 : tidak, Bu. 

P : apa kesimpulan yang kamu peroleh dari soal ini? 

R1 : jadi nilai yang diperoleh Afif 10, Bu. 

P : apa Qoyyum yakin nilai yang diperoleh Afif 10? 

R1 : iya, Bu yakin karena saya sudah teliti dalam mengerjakan tes 

 kemarin. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

R1 : iya sudah paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan 

 bilangan prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah 

 himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 100. Relasi yang 

 menghubungkan adalah  akar dari. Yang ditanyakan anggota- 

 anggota himpunan A dan B,  diagram panah dan apakah relasi 

 tersebut termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Qoyyum dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

R1 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Qoyyum sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

R1 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

R1 : bingung, Bu. 

P : jika bingung, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal ini. 

R1 : melihat grafik ini saya bingung, Bu. 

P : coba dibaca lagi soalnya dan perhatikan grafik ini. 

R1 : (membaca soal nomor 3). 

P : apakah Qoyyum paham soalnya? Jika iya coba jelaskan apa yang 

 diketahui dan yang ditanyakan. 

R1 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R1 : menentukan anggota domain terlebih dahulu, Bu. Lalu menentukan 

 titik potong dari grafik. 

P : dari domain dan grafik fungsi yang diketahui dari soal, apakah Alifa 

 dapat membuat persamaan matematis? 

R1 : iya, Bu bisa. Tetapi saya bingung bagaimana cara untuk 

 menyelesaikan persamaan tersebut. Sehingga rumus fungsi n belum 

 lengkap. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

R1 : sedikit, Bu. 

 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahiu 

 dan ditanyakan. 

R1 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

R1 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua  

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

R1 : Tidak, Bu. Tinggal dipasangkan aja dari himpunan A ke himpunan 

 B yang mempunyai relasi akar dari. 

P : menurut Qoyyum apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

R1 : bukan bu, karena ada yang tidak mempunyai pasangan. 
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5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

R1 : sedikit paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 

 33 liter, volume air selama 9 menit adalah 57 liter. Yang ditanyakan 

 volume air sebelum air dialirkan, dan volume air setelah 13 menit. 

P : bagaimana cara Qoyyum menyelesaikan soal ini? 

R1 : saya mencari volume air selama 4 menit yang diperoleh dari selisih 9 

 menit dan 5 menit. Kemudian saya bisa mendapatkan volume air 

 selama 13 menit dari penjumlahan 9 menit dan 4 menit. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

R1 : 0 liter, Bu. 

P : apa Qoyyum yakin dengan jawaban penyelesaian soal ini. 

R1 : hehe sedikit ragu, bu. Karena saya tidak membuat persamaan 

 matematikanya tetapi saya hanya memisalkan. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

R1 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

R1 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Qoyyum mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam 

 kehidupan sehari-hari? 

R1 : saya mengambil cerita nomor induk, Bu. 

P : lalu apakah Qoyyum dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

R1 : iya bisa, Bu.  

  
 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

R1 : saya substitusikan ke rumus tarif parkir, Bu. Jadi Bona harus 

 membayar Rp 6.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa memarkir  

 mobil  selama 2,5 jam. 

P : apakah Qoyyum kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

R1 : sedikit, Bu. Bacanya harus teliti, Bu. 
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Lampiran 47 

 Wawancara Lengkap dengan Subjek Penelitian R2 

1. Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal Nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

R2 : sudah paham bu. 

P : jika sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

R2 : yang diketahui dikelas 8X terdapat 6 siswa yang mengikuti ulangan 

 harian susulan Matematika. Dewi dan Naila memperoleh nilai 8, 

 Safira memperoleh nilai 7, Dimas memperoleh nilai 9, Adit 

 memperoleh nilai 6, dan rata-ratanya 7,5. Yang ditanyakan nilai 

 Afif  dan diagram Kartesius. 

P : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R2 : mencari nilai Afif lalu menggambar diagram Kartesius, Bu. 

P : bagaimana cara kamu mencari nilai Afif? 

R2 : dengan menjumlahkan semua nilai yang diketahu dalam soal dibagi 

 dengan rata-rata, Bu. 

P : dapatkah kamu menggambar diagram Kartesius sesuai dengan 

 perintah yang ada pada soal? 

R2 : iya bisa, Bu. Pertamanya saya mencari anggota himpunan  dan 

 anggota himpunan . Kemudian menentukan relasi yang 

 menghubungkan kedua himpunan tersebut, Bu. Lalu saya 

 menggambar  diagramnya. 

P : Oke, apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

R2 : tidak, Bu. 

P : apa kesimpulan yang kamu peroleh dari soal ini? 

R2 : jadi nilai yang diperoleh Afif 5, Bu. 

P : apa Ilyas yakin nilai yang diperoleh Afif 5? 

R2 : iya, Bu yakin karena saya sudah teliti dalam mengerjakan tes 

kemarin. 
 

P : Apa kamu sudah memahami soal ini? Jika iya apa yang diketahui dan 

 ditanyakan. 

R2 : iya sudah paham, Bu. Yang diketahui himpunan A adalah himpunan 

 bilangan prima antara 1 dan 15 kemudian himpunan B adalah 

 himpunan kuadrat sempurna 1 sampai 100. Relasi yang 

 menghubungkan adalah akar dari. Yang ditanyakan anggota-anggota 

 himpunan A dan B,  diagram panah dan apakah relasi tersebut 

 termasuk fungsi. 

P : bagaimana langkah Ilyas dalam menyelesaikan soal no 2 ini. 

R2 : menentukan anggota-anggota himpunan A dan B lalu saya 

 menggambar diagram panahnya, kemudian menjawab yang c. 

P : coba Ilyas sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B. 

R2 : anggota himpunan A={2,3,5,7,11,13} dan anggota himpunan 

 B={4,9,16,25,36,49,64,81} 
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3. Soal Nomor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini?  

R2 : bingung, Bu. 

P : jika bingung, apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal ini. 

R2 : melihat grafik ini saya bingung, Bu. 

P : coba dibaca lagi soalnya dan perhatikan grafik ini. 

R2 : (membaca soal nomor 3). 

P : apakah Ilyas paham soalnya? Jika iya coba jelaskan apa yang 

 diketahui dan yang ditanyakan. 

R2 : diketahui domain fungsi . 

 Yang ditanyakan rumus fungsi  dan menyatakan fungsi  dengan 

 cara tabel. 

P : coba jelaskan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

R2 : menentukan rumus fungsi n kemudian menyajikan fungsi n ke dalam 

 bentuk tabel. 

P : bagaimana langkah kamu menentukan fungsi n, apakah kamu 

 membuat persamaan matematika? 

R2 : hehe, tidak Bu. Saya masih bingung untuk membuat persamaan 

 matematika. 

P : kenapa masih bingung dalam membuat persamaan matematika, 

 apakah kamu tidak belajar sebelum tes? 

R2 : belajar, Bu tapi waktu tes tiba-tiba lupa 

P : apakah kamu kesulitan dalam menyajikan fungsi n dalam tabel? 

R2 : tidak, Bu. 

 
 

P : menuru Ilyas apakah 1 dan 100 tidak termasuk anggota himpunan B? 

R2 : tidak, Bu 

P : coba perhatikan definisi himpunan B. Himpunan B adalah himpunan 

 kuadrat sempurna 1 sampai dengan 100. Artinya 1 dan 100 termasuk 

 dalam anggota jimpunan B tidak? 

R2 : hehe, iya ya Bu. Berati himpunan B={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} 

P : apakah kamu kesulitan dalam menggambar diagram panah? 

R2 : masih sedikit bingung, Bu. Tapi sepertinya tinggal memasangkan saja 

 kan bu yang memiliki hubungan akar dari. 

P : iya dihubungkan saja anggota himpunan A dengan anggota himpunan 

 B yang memiliki hubungan aka dari. Menurut Ilyas apakah relasi 

 tersebut merupakan fungsi? 

R2 : bukan bu, karena ada yang tidak mempunyai pasangan. 
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4. Soal Nomor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Soal Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahiu 

 dan ditanyakan. 

R2 : paham, Bu. Yang diketahui tarif parkir kendaraan beroda dua Rp 

 2.000,00 dan kendaraan beroda empat Rp 3.000,00. Lalu yang 

 ditanyakan rumus fungsi tarif parkir, tarif yang harus dibayar Bona, 

 dan lama Elsa memarkir mobilnya 

P : bagaimana cara kamu menentukan rumus fungsi tarif parkir? 

R2 : dengan menggunakan permisalanan, Bu. Jadi saya misalkan lama 

 waktu parkir adalah . Untuk rumus fungsi tarif parkir beroda dua  

 adalah  karena bertambah  setiap jam. 

 Lalu untuk tarif parkir beroda empat  karena 

 bertambah 2.000 setiap jam. 

P : lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan Bona dan 

 Elsa pada soal ini. 

R2 : saya substitusikan ke rumus tarif parkir, Bu. Jadi Bona harus 

 membayar Rp 6.000,00 untuk 4 jam parkir. Dan Elsa memarkir  

 mobil  selama 4 jam. 

P : apakah Qoyyum kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

R2 : tidak, Bu. 
 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

R2 : paham, Bu. Yang diketahui volume air selama 5 menit adalah 33 

 liter, volume air selama 9 menit adalah 57 liter. Yang ditanyakan 

 volume air sebelum air dialirkan, dan volume air setelah 13 menit. 

P : bagaimana cara Ilyas menyelesaikan soal ini? 

R2 : saya membuat dua persamaan matematika dari rumus fungsi yang 

 sudah diketahui dalamsoal. Kemudian saya eliminasi dari kedua 

 persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai a. Untuk volume air 

 selama 13 menit saya kali kan  liter. 

P : lalu berapa volume air sebelum air dialirkan? 

R2 : 0 liter, Bu. 

P : apa Ilyas yakin dengan jawaban penyelesaian soal ini. 

R2 : yakin, Bu. Karena saya banyak berlatih. 
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6. Soal Nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : apakah kamu sudah memahami soal ini? Jika iya, apa yang diketahui 

 dan ditanyakan. 

R2 : paham, Bu. Disoal ini kita disuruh untuk menyebutkan contoh fungsi 

 yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan menyajikan 

 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ke dalam himpunan 

 pasangan berurutan. 

P : apa langkah yang  kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

R2 : saya mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

 contoh fungsi, Bu. 

P : Ilyas mengambil contoh fungsi apa yang terdapat dalam kehidupan 

 sehari-hari? 

R2 : saya mengambil cerita hasil  ulangan bahasa inggris, Bu. 

P : lalu apakah Ilyas dapat menyajikan fungsi dalam himpunan 

 pasangan berurutan? 

R2 : iya bisa, Bu.  

  
 



420 
 

 

Lampiran  48 

Analisis Kemampuan Representasi Matematis Empat Tipe Kepribadian  

IKRM Tipe Kepribadian 

Guardian Artisan Idealist Rational 

1 Mampu membuat diagram 

Kartesius, diagram panah, 

tabel untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian namun 

kurang lengkap pada 

nomor 1,2,3 

1) Mampu membuat 

diagram Kartesius, 

diagram Panah untuk 

memperjelas masalah 

dan memfasilitasi 

penyelesaian dengan 

lengkap pada nomor 1 

dan 2 

2) Mampu membuat Tabel 

untuk memperjelas 

masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesaian namun 

kurang tepat pada nomor 

3 

Mampu membuat diagram 

Kartesius, diagram Panah, 

dan tabel untuk 

memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian 

namun kurang lengkap dan 

kurang tepat pada nomor 1, 

2, 3 

 

Mampu membuat diagram 

Kartesius untuk 

memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian 

namun kurang lengkap pada 

nomor 1,2,3 

 

2 Mampu menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan 

permasalahan namun 

Mampu menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan 

permasalahan namun kurang 

Mampu menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan 

permasalahan dengan 

Tidak mampu menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan 

permasalahan pada soal 
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kurang tepat pada nomor 3 tepat pada nomor 3 lengkap dan tepat pada 

nomor 3 

nomor 3 

3 Mampu membuat 

persamaan atau model 

matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan pada soal nomor 

3 dan 4  

Mampu membuat 

persamaan atau model 

matematika dari representasi 

lain yang diberikan namun 

kurang tepat pada soal 

nomor 3 dan 4 

Mampu membuat 

persamaan atau model 

matematika dari representasi 

lain yang diberikan pada 

soal nomor 3 dan 4 

Mampu membuat 

persamaan atau model 

matematika dari representasi 

lain yang diberikan pada 

soal nomor 3 dan 4 

4 Cukup mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan 

ekspresu matematis pada 

nomor 4 dan 5 

Tidak mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresu 

matematis pada nomor 4 

dan 5 

Tidak mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresu 

matematis pada nomor 4 

dan 5 

Tidak mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis pada nomor 4 

dan 5 

5 Mampu menuliskan 

anggota himpunan dari 

cerita yang dibuat dan 

dapat menuliskan contoh 

fungsi dalam himpunan 

pasangan berurutan 

dengan tepat dan benar 

Mampu menuliskan 

anggota himpunan dari 

cerita yang dibuat dan dapat 

menuliskan contoh fungsi 

dalam himpunan pasangan 

berurutan dengan tepat dan 

benar 

Mampu menuliskan anggota 

himpunan dari cerita yang 

dibuat dan dapat menuliskan 

contoh fungsi dalam 

himpunan pasangan 

berurutan dengan tepat dan 

benar 

Mampu menuliskan anggota 

himpunan dari cerita yang 

dibuat dan dapat menuliskan 

contoh fungsi dalam 

himpunan pasangan 

berurutan dengan tepat dan 

benar 
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Keterangan: 

IKRM : Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

IKRM 1 : Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel  

IKRM 2  : Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah 

IKRM 3 : Membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan 

IKRM 4 : Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 

IKRM 5 : Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis.
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Lampiran 49 

KRITERIA KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SUBJEK PENELITIAN 

 

Kriteria Setiap Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Kriteria Keterangan 

Menyajikan kembali data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke 

representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

Mampu Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar, menuliskan semua 

nilai yang diperoleh Dewi, Naila, Safira, Dimas, Adit pada Ulangan Harian susulan, serta rata-

rata yang diperoleh pada Ulangan harian susulan. Menuliskan yang ditanyakan yaitu nilai yang 

diperoleh Afif dan diagram Kartesius. Menggambarkan diagram Kartesius dan diagram panah 

yang benar dan lengkap. 

Cukup Mampu Terdapat minimal satu hal yang salah atau belum dituliskan subjek dengan benar atau lengkap. 

Tidak Mampu Hanya satu atau dua atau tiga dari hal yang dituliskan dengan benar. 

Menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah 

Mampu Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar, memisalkan 

semua domain fungsi , menuliskan titik potong pada grafik, membuat persamaan matematika 

dan menentukan rumus fungsi  yang benar sesuai dengan kunci jawaban. 

Cukup Mampu Terdapat minimal satu hal yang salah atau belum dituliskan subjek dengan benar atau lengkap. 
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Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Kriteria Keterangan 

Tidak Mampu Hanya satu atau dua atau tiga dari hal yang dituliskan dengan benar. 

Membuat persamaan atau 

model matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan 

Mampu Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar, memisalkan 

semua tarif parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat, membuat rumus fungsi dari 

tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat dengan benar, menuliskan kesimpulan yang 

sesuai dengan penyelesaian. 

Cukup Mampu Terdapat minimal satu hal yang salah atau belum dituliskan subjek dengan benar atau lengkap. 

Tidak Mampu Hanya satu atau dua atau tiga dari hal yang dituliskan dengan benar. 

Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis 

Mampu Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar, memisalkan 

semua volume yang diketahui dalam soal, menentukam volume air sebelum air dialirkan dan 

volume air setelah 13 menit dengan benar, dan menuliskan kesimpulan yang sesuai dengan 

benar 

Cukup Mampu Terdapat minimal satu hal yang salah atau belum dituliskan subjek dengan benar atau lengkap. 

Tidak Mampu Hanya satu atau dua atau tiga dari hal yang dituliskan dengan benar. 

Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

Mampu Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar, membuat cerita 

yang merupakan contoh dari fungsi dalam kehidupan sekari-hari, menuliskan anggota-anggota 
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Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Kriteria Keterangan 

atau teks tertulis himpunan dari cerita yang dibuat, dan menyajikan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. 

Cukup Mampu Terdapat minimal satu hal yang salah atau belum dituliskan subjek dengan benar atau lengkap. 

Tidak Mampu Hanya satu atau dua atau tiga dari hal yang dituliskan dengan benar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



426 
 

 

Lampiran 50 
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Lampiran 51 

LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

A. Tujuan  

Lembar validasi RPP ini digunakan untuk memvalidasi RPP yang akan 

digunakan dalam penelitian yang berjudul “Kemampuan Representasi 

Matematis Siswa Kelas VIII Ditinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey pada 

Active Learning Group to Group Exchange”. 

B. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap RPP yang 

telah saya susun. 

2. Penilaian RPP melipui aspek kesesuaian dengan standar isi, kesesuaian 

dengan model pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. 

3. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor dengan cara memberikan tanda 

(√) pada kolom (1,2,3,4) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

a) Sangat sesuai  : 4   c) Kurang sesuai  : 2 

b) Sesuai   : 3   d) Tidak sesuai  : 1 

4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lmbar saran yang 

telah disediakan. 

5. Dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai 

dengan pedoman penilaian RPP yang saya susun pada bagian simpulan 

umum. 

6. Saya menyampaikan terima kasih atas ketersediaan Bapak/Ibu menjadi 

penilai dalam instrumen penelitian ini. 
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Lampiran 52 
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Lampiran 53 

SURAT KETETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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 Lampiran 54 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 55 
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