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ABSTRAK 

 
Adhi Nugroho, Hartomo. 2019.Literasi matematika pada Discovery Learning dengan 

strategi scaffolding ditinjau dari self efficacy. Tesis. Program Studi Pendidikan 

Matematika. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Mulyono, 

M.Si.,  Pembimbing II Dr. Isti Hidayah, M.Pd 

 

 

Kata Kunci: Literasi  matematika, Discovery Learning, scaffolding, self  efficacy 

 

 

Kualitas pendidikan matematika di Indonesia masih tergolong rendah terutama 

literasi matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran dengan Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding  terhadap literasi 

matematika siswa. Kualitas pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini 

menggunakan  jenis penelitian mixed method dengan desain concurrent embedded  yaitu 

metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama tetapi bobot metodenya berbeda.  

Variabel penelitian yang digunakan adalah literasi matematika dan self efficacy 

siswa. Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang berupa silabus, RPP, 

LKS, soal pretes, soal postes, lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, dan 

pedoman wawancara divalidasi oleh validator. Perangkat dan isntrumen penelitian yang 

sudah divalidasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data 

penelitian meliputi observasi, tehnik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis 

data kuantitatif meliputi uji normalitas, homogenitas, one sample t test, uji Z dengan 

Z hitung = 1,771 dan uji beda rata-rata.  

Analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan 

dan keabsahan data. Reduksi data meliputi pembagian kelompok self efficacy tinggi, 

sedang dan rendah dari hasil kuesioner, mengoreksi hasil postes literasi matematika, 

memilih 1 subyek penelitian dari tiap kelompok self efficacy siswa dan melakukan 

wawancara dengan subyek penelitian mengenai literasi matematika. Tehnik keabsahan 

data melalui triangulasi sumber. Hasil kuesioner menunjukkan 4 siswa self efficacy 

rendah, 10 siswa self efficacy sedang dan 22 siswa self efficacy tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran Discovery Learning 

strategi scaffolding berkualitas baik pada perencanaan yaitu perangkat pembelajaran 

pada kategori valid, rata-rata keterlaksanaan pembelajaran sebesar 4,21 pada kategori 

sangat baik dan evaluasi pembelajaran dengan rata-rata literasi matematika discovery 

learning strategi scaffolding lebih dari KKM 73 dan proporsi ketuntasan literasi 

matematika yang memenuhi KKM lebih dari 75%,(2) Siswa pada kelompok self 

efficacy rendah tidak bisa memenuhi indikator communication karena kesulitan 

membaca dan mengurai suatu permasalahan, (3) Siswa pada kelompok self efficacy 

sedang memenuhi indikator communication karena dapat membaca dan mengurai suatu 

permasalahan, (4) Siswa pada kelompok self efficacy tinggi sangat mampu memenuhi 

indikator communication karena dapat membaca dan mengurai suatu permasalahan. 
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ABSTRACT 

 

 

Adhi Nugroho, Hartomo. 2019. Mathematical literacy at Discovery Learning with 

scaffolding strategies viewed from self efficacy. Thesis. Mathematics Education Study 

Program. Postgraduate. Semarang State University. Advisor I Dr. Mulyono, M.Sc., 

Advisor II Dr. Isti Hidayah, M.Pd 

 

Keywords: Mathematical Literacy, Discovery Learning, scaffolding, self efficacy. 

 

The quality of mathematics education in Indonesia is still relatively low, 

especially mathematical literacy. The purpose of this study was to determine the quality 

of learning with Discovery Learning with scaffolding strategies on student mathematical 

literacy. The quality of learning intended in this study includes the stages of planning, 

implementing, and evaluating learning. This study uses a type of mixed method research 

with concurrent embedded design, which is a research method that combines the use of 

quantitative and qualitative research methods simultaneously or together but the weight 

of the method is different. 

The research variables used were mathematical literacy and self-efficacy of 

students. Learning tools and research instruments in the form of syllabus, lesson plans, 

worksheets, pretest questions, post-test questions, learning implementation observation 

sheets, and interview guidelines were validated by the validator. Quantitative data 

analysis includes normality, homogeneity, one sample t test, Z test with Z = 1.771 and 

average difference test. 

Analysis of qualitative data includes data reduction, data presentation, drawing 

conclusions and data validity. Data reduction includes the division of high, medium and 

low self efficacy groups from the results of the questionnaire, correcting the results of 

posttest of mathematical literacy, selecting 1 research subject from each group of self-

efficacy students and conducting interviews with research subjects on mathematical 

literacy. Technique of data validity through source triangulation. The results of the 

questionnaire showed that there were 4 low self efficacy students, 10 moderate self 

efficacy students and 22 high self efficacy students. 

The results of the study show that: (1) Discovery Learning Learning scaffolding 

strategies are of good quality in planning, namely learning devices in valid categories, 

average learning implementation is 4.21 in excellent categories and evaluation of 

learning with mathematical literacy average discovery learning scaffolding strategies 

more than KKM 73 and the proportion of completeness of mathematical literacy that 

meets KKM is more than 75%, (2) Students in low self efficacy groups cannot meet 

communication indicators because of difficulty reading and parsing a problem, unable 

to fulfill mathemathising because they are unable real world problems to the form of 

mathematics, (3) Students in the self efficacy group are fulfilling communication 

indicators because they can read and parse a problem, are able to fulfill mathemathising 

because they are able to change real world problems to mathematical forms, (4) 

Students in high self efficacy groups are very capable obey indicator communication 

because it can read and parse a problem, is able to fulfill mathemathising because it is 

able to change real world problems into mathematical forms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Indonesia harus siap menghadapi tantangan era globalisasi seperti WTO, 

ASEAN Community, APEC, CAFTA. Pada sat ini, tantangan nyata bagi indonesia 

adalah MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan  bentuk realisasi 

dari tujuan akhir integrasi ekonomi dikawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015 

kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi ASEAN 

tersebut mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor 

ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lainnya, tak terkecuali pendidikan. Hal ini juga 

senada yang disampaikan oleh Singh (2016:25) yang menyatakan  bahwa “The 

phenomenon of globalization, which transformed world trade, communications 

and economic relations in the latter part of the 20th Century, is having a similarly 

profound effect on education at the start of the 21st. Student”. Oleh Karena itu, 

untuk menghadapi era globalisasi yang berkembang pesat maka diperlukan SDM 

yang berkualitas. Untuk menciptakan  SDM yang berkualitas, maka sumber daya 

manusia indonesia harus dikembangkan berdasarkan pada kecakapan abad 21 

meliputi cara berpikir, cara bekerja, alat kerja dan kecakapan hidup. Proses 

perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

Siswa-siswi Indonesia harus mampu bersaing dengan siswa lain di 

berbagai negara. Ramadhani, Mariani, & Waluya (2015:67) menyatakan  bahwa 

perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi seperti 

sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Sedangkan Sumarni, Sugiarto & Sunarmi (2016:110) menyatakan  bahwa pada 

era globalisasi manusia perlu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan 

kreativitasnya dalam memperoleh, memilih dan mengelola informasi. Kualitas 

sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu 

bangsa, sedangkan kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas 
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pendidikannya yang disimpulkan oleh Manah, Isnarto, & Wijayanti (2017:20). 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan matematika.  

Matematika merupakan  salah satu ilmu yang dapat mengembangkan 

kemampuan yang berdasarkan pada kecakapan abad 21. Kecenderungan siswa 

untuk pesimis dalam pembelajaran matematika karena pandangan siswa terhadap 

matematika yang masih dianggap mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. 

Setyaningrum, Chotim & Mashuri (2012:132) bahwa matematika merupakan  

salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Hal itu jika masih 

tertanam dalam benaknya menjadikan hambatan siswa ketika berpikir dan 

dihadapkan soal matematika. Oleh karena itu, dibutuhkan self efficacy yang kuat 

pada diri siswa agar mereka dapat berhasil dalam proses pembelajaran 

matematika. Menurut Bandura sebagaimana dikutip oleh Aziz, Rochmad, 

Wijayanti (2015:231) pengertian self efficacy merupakan  keyakinan atau 

kepercayaan individu mengenai kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, 

melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan 

mengimplementasi tindakan  untuk menampilkan kecakapan tertentu. Salah satu 

cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif adalah dengan penguatan 

penilaian diri siswa atau self efficacy. Self efficacy itu sendiri berkaitan dengan 

penilaian seeseorang  kemampuan dirinya dalam menyelesaikan suatu tugas 

tertentu. 

Self efficacy sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Chen, Lee, & 

Hsu ( 2015:4) yang memberikan hasil penelitian bahwa siswa dengan self efficacy 

matematika tinggi menampilkan pandangan yang lebih positif terhadap 

pembelajaran matematika. Hal tersebut senada dengan penelitian Sefiany, 

Masrukan, & Zaenuri (2016:228) yang memberikan kesimpulan bahwa self 

efficacy berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

Penelitian tersebut senada yang dilakukan oleh Soleymani & Rekabdar (2016:17) 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy, prestasi dan sikap 
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terhadap matematika yang memberikan kesimpulan Ada hubungan positif antara 

self efficacy dalam matematika dan prestasi matematika. 

 Nicolaidou & Philippou (2004:59) menyatakan  bahwa pengaruh self 

efficacy terhadap performa dalam matematika sama kuatnya dengan pengaruh 

kemampuan mental secara umum. Self efficacy memiliki dampak terhadap 

motivasi, sehingga berkaitan juga terhadap keberhasilan siswa. Seseorang yang 

memiliki self efficacy tinggi, percaya bahwa mereka dapat menanggulangi 

kejadian dan situasi yang dialaminya secara efektif. Seseorang yang memiliki self 

efficacy tinggi dapat menurunkan rasa takut  kegagalan dan meningkatkan 

kemampuan kognitif seseorang, sehingga semakin tinggi self efficacy yang 

dipersepsikan seseorang, maka  semakin besar usaha yang  dikeluarkan dalam 

menghadapi tantangan yang ada. Sebaliknya, semakin individu meragukan 

kemampuannya, maka  mengurangi usaha atau menyerah sama sekali. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemuk oleh Schunk (1981:78) yang 

menyatakan  bahwa Seorang siswa yang memiliki self efficacy tinggi, jika 

diberikan pembelajaran mereka  antusias/berusaha keras menunjukkan 

kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika seorang siswa 

tidak memiliki self efficacy yang tinggi, mereka cenderung menghindari 

penugasan atau melaksannya dengan setengah hati sehingga mereka  cepat 

menyerah jika menemui hambatan. 

Self efficacy siswa yang rendah berdampak pada menurunnya prestasi 

siswa dalam pendidikan. Hal ini senada yang disampaikan oleh Rusmining et al., 

(2014:332) yang menyatakan  saat ini Indonesia memiliki kualitas pendidikan 

yang rendah disemua aspek. Untuk itulah siswa harus dilatih meningkatkan self 

efficacy dan meningkatkan literasi matematika. Literasi matematika menurut draft 

assessment framework Programme for International Student Assessment (PISA) 

tahun 2015 adalah sebagai berikut “mathematical literacy is an individual’s 

capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a variety of 

contexts”. Literasi matematika merupakan  kemampuan seorang individu 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 
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konteks. Dari definisi tersebut terlihat bahwa literasi matematika memiliki peran 

penting dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 Salah satu studi mengenai literasi matematika tingkat internasional adalah 

studi Programme For International Student Assesment (PISA), studi literasi 

internasional yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan 

yang dirancang untuk siswa usia 15 tahun, yang dilakukan 3 tahun sekali di bawah 

naungan dari Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD).  PISA bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa yang duduk di akhir 

tahun pendidikan dasar (siswa berusia 15 tahun) telah menguasai pengetahuan dan 

keterampilan untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara atau anggota 

masyarakat yang membangun dan bertanggungjawab. Hal-hal yang dinilai dalam 

studi PISA meliputi literasi matematika, literasi membaca dan literasi sains. Pada 

tahun 2012 ditambah dengan literasi keuangan. 

Kenyataan yang terjadi adalah kualitas pendidikan matematika di 

Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil PISA di bidang Matematika 

pada tahun 2003 menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-39 dari 40 

negara sampel, yaitu hanya satu peringkat lebih tinggi dari Tunisia, hasil PISA 

tahun 2006 Indonesia ranking ke-38 dari 41 negara, hasil PISA tahun 2009 

semakin melengkapi rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia dibandingkan 

dengan negara-negara lain, yaitu ranking ke-61 dari 65 negara (Kunandar; 2007: 

2). Hasil dari PISA yang dirilis pada tahun 2013 menyatakan  bahwa Indonesia 

menempati posisi 64 dari 65 negara. Hal ini berarti self efficacy siswa masih 

rendah sehingga kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal 

yang menuntut kemampuan untuk menelaah, memberi alasan, dan 

mengkomunikasikannya secara efektif, serta memecahkan dan 

menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi masih sangat rendah.  

Peringkat dan capaian nilai Programme for Internasional Student 

Assessment (PISA) Indonesia untuk 2015 meningkat enam peringkat dari 

peringkat 71 pada 2012 menjadi 64. Peningkatan terbesar terlihat pada 
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kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 2015. 

Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 

386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan 

yang signifikan, dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015, 

Walaupun indonesia mengalami kenaikan peringkat di tahun 2015 Namun 

penilaian PISA tahun 2015 terhadap literasi matematika siswa-siswi Indonesia 

tergolong rendah.  

Berdasarkan hasil PISA di bidang matematika yang menenpatkan 

indonesia pada literasi matematika yang tergolong rendah, maka peneliti 

melakukan observasi sebelum penelitian ke SMA Negeri 15 Semarang. Sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara dengan Guru matematika bernama Sri 

Haryanti, S.Pd, M.Pd di SMA Negeri 15 Semarang, didapatkan informasi tentang 

literasi matematika pada materi Bab I nilai harga mutlak diperoleh informasi 

literasi matematika yang masih rendah dan siswa mengalami kesulitan dalam 

literasi matematika. Hasil wawancara terhadap siswa yang bernama Adinda 

Malika dan Rasyid Hakim  kelas X IPA 6 menyatakan  bahwa mereka tidak suka 

dengan pelajaran matematika karena menggunakan  banyak rumus dan sulit, 

sehingga membuat mereka malas untuk mengikuti pelajaran tersebut, sehingga hal 

tersebut menimbulkan kecemasan pada siswa serta self efficacy siswa terhadap 

pelajaran tersebut menjadi rendah.  

Untuk mengetahui literasi matematika siswa, peneliti melakukan Pretes di 

SMA Negeri 15 Semarang. Sampel pretes  merupakan  siswa-siswi kelas X IPA 7 

sekolah tersebut. Pada pretes  peneliti memberikan soal yang berkaitan dengan 

literasi matematika. Salah satu soal literasi tersebut sebagai berikut. 
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Gambar 1.1  Soal Pretes Literasi Matematika  

Komponen-komponen literasi matematika yang dilihat dalam Pretes  ini 

adalah representation, mathematising, reasoning and argument, communication, 

dan devising strategies for solving problems. Hasil yang diperoleh dari pretes  

menunjukkan bahwa dari 25 dari 36 siswa belum dapat mengerjakan  soal literasi 

matematika secara sempurna. Kesulitan terbanyak yang dihadapi siswa dalam 

pretes  adalah interpretasi yang berbeda dalam menangkap maksud soal, terdapat 

siswa yang melakukan kesalahan dalam menafsirkan soal. Beberapa siswa kurang 

dalam menalar sehingga jawaban yang diberikan kurang lengkap. Ada pula siswa 

yang dinilai kurang dalam memberikan penjelasan yang mendukung jawaban 

mereka.  Hal ini terlihat pada salah satu jawaban siswa sebagai berikut. 
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Gambar  1.2  Jawaban Siswa Mengenai Soal Pretes 

Apabila dilihat dari sisi kemampuan literasi yang dikuasai siswa pada 

pretes, kemampuan representation menjadi kemampuan yang paling dikuasai 

oleh siswa. Literasi matematika lain yang dilihat dalam pretes  adalah  

mathematising serta reasoning & argument, di mana pada kedua kemampuan 

tersebut terdapat 19 siswa yang masih dirasa kurang dalam menjawab. 

Kemampuan lain yang diuji dalam pretes adalah kemampuan communication dan 

devising strategies for solving problems. Hasil yang diperoleh untuk kedua 

kemampuan dasar tersebut yaitu 21 siswa masih kurang mendalam dalam 

mengkomunikasikan dan memberikan strategi  /cara menjawab yang tepat. Hasil 

dari pretes literasi matematika diperoleh rata-rata kemampuan literasi awal siswa 

73 yang di jadikan KKM untuk penelitian. Salah satu pendapat yang memperkuat 

hasil tersebut adalah hasil penelitian Stacey (2011:108) yang mengungkapkan 

bahwa 76,7% siswa Indonesia berada di bawah level 2. Siswa dengan 

kemampuan pada level 2 mampu menggunakan  algoritma dasar dan mengenali 

konteks matematika yang hanya membutuhkan inferensi langsung. Dengan 

demikian, siswa Indonesia dinilai belum mampu menerapkan algoritma dasar 

maupun menginterpretasi hasil perhitungan matematis dalam konteks masalah 

yang dihadapi.  

Memperhatikan hasil survei PISA dari tahun ke tahun dan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Stacey (2011:109), patutlah bila Indonesia harus 

meningkatkan literasi matematika untuk siswanya. Siswa Indonesia tidak  hanya 
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dituntut bisa mengerjakan  soal matematika, namun juga diharapkan dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika sesuai dengan pendapat 

Wardhani dan Rumiati (2011:51) yang menyebutkan bahwa literasi matematika 

membantu sesorang untuk memahami peran atau kegunaan matematika didalam 

kehidupan sehari-hari sekaligus menggunakan nya untuk membuat keputusan-

keputusan yang tepat sebagai warga negara yang membangun, peduli, dan  

berpikir. Literasi matematika memiliki peran penting terhadap potensi siswa 

seperti yang disampaikan oleh (Tariq et al, 2015:1144) yang menyatakan  bahwa 

“Mathematical literacy in the context of higher education (HE) is essential if 

students are to achieve their full potential, since a proficiency in both functional 

(e.g. interpret- ing graphs and charts) and more academic (e.g. algebra and 

calculus) mathematical skills underpins achievement in many undergraduate 

programmes, not only in the science, tech- nology, engineering and mathematics 

(STEM) disciplines, but also in many social science and health programmes.” 

Sejalan dengan pentingnya self efficacy dan literasi matematika dalam 

dunia pendidikan matematika, maka pendidik tentu harus mengusahakan agar 

siswa mencapai hasil yang optimal dalam menguasai keterampilan pemecahan 

masalah. Berbagai upaya dapat diusah oleh pengajar, diantaranya dapat dengan 

memberikan media pembelajaran yang baik, atau dengan memberikan model 

mengajar yang sesuai bagi siswa. Menurut Balim (2009:2), model pembelajaran 

yang sesuai dengan pendekatan kontruktivisme yang membuat siswa lebih efektif 

dengan membangun pengetahuan mereka sendiri perlu digunakan. Salah satu 

model yang digunakan  adalah Discovery Learning. Menurut Effendi (2012:4), 

belajar dengan model Discovery Learning  dapat membantu siswa untuk berusaha 

mencari pemecahan masalah dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna bagi siswa.  

Prasad (2011: 33), Discovery Learning  memberikan siswa kesempatan 

untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga membantu 

siswa untuk mencapai generalisasi matematis atau aturan melalui pembelajaran 

induktif dan deduktif serta meningkatkan ingatan siswa sehingga membuat 
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pembelajaran yang abadi. Sedangkan menurut Nguyen Van Hong (2017:118) 

berpendapat bahwa “Discovery Learning  is an action-based learning approach 

that stresses experimentation and hypothesis testing. It is a type of learning where 

learners construct their knowledge by experimenting with a domain and inferring 

rules from the results of these experiments” 

Penelitian yang berkaitan dengan literasi matematika, self efficacy dan 

pembelajaran Discovery Learning  yang sudah dipublikasi antara lain penelitian 

yang telah dilakukan Praditia (2013:26), Rusmining, et al (2014:331) dan Effendi 

(2012: 8) yang meneliti literasi matematika, self efficacy dan pembelajaran 

Discovery Learning  secara kuantitatif. Dalam penelitian tersebut tidak diperinci 

tentang menumbuhkan literasi matematika dan self efficacy siswa dan hal hal 

yang menunjang peningkatan pembelajaran sehingga guru tidak mengetahui 

pembelajaran yang tepat untuk menumbuh dan meningkatkan literasi matematika 

dan self efficacy siswa. Padahal sangat penting untuk mengetahui kelemahan - 

kelemahan yang terdapat pada kegiatan pembelajaran yang biasanya guru 

lakukan. Guru tidak hanya mengevaluasi literasi matematika siswa dengan hasil 

belajar siswa saja tapi perlu menganalisis literasi matematika siswa dan self efficacy 

siswa secara lebih terperinci dengan mencari kesulitan – kesulitan siswa dalam 

meningkatkan literasi matematika siswa dan self efficacy siswa. 

Berdasarkan hasil pretes di SMA Negeri 15 Semarang, perlu 

ditindaklanjuti  dalam penentuan strategi  dan model pembelajaran yang tepat 

mengenai literasi matematika. Dilihat dari karakteristik literasi matematika yang 

sering dikaitkan dengan masalah kontekstual sesuai jika diterapkan dengan 

pembelajaran Discovery Learning. Selain dengan penerapan Discovery Learning, 

perlu diadakan scaffolding untuk beberapa siswa yang kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah literasi matematika. Pada proses ini, guru menjelaskan 

materi yang belum dikuasai oleh siswa dengan tanpa melihat pada bagian konsep, 

prinsip dan prosedur yang belum dipahami oleh siswa. Guna mendukung 

penerapan pembelajaran Discovery Learning  dengan strategi  Scaffolding, maka 

diperlukan media pembelajaran.  
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti  melaksan penelitian dengan 

menggunakan  Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding  ditinjau dari self 

efficacy siswa di SMA Negeri 15 Semarang. Dengan menggunakan  Discovery 

Learning  dengan strategi  scaffolding diharapkan siswa dapat memahami konsep 

matematika dengan jelas sehingga nantinya dapat lanjut pada tingkat pemecahan 

masalah untuk meningkatkan literasi matematika siswa. 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang  di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

berikut:  

a. Literasi matematika siswa di SMA Negeri 15 Semarang masih rendah, hal ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Sri Haryanti, S.Pd, M.Pd sebagai guru 

mata pelajaran, dan hasil pretes menunjukkan bahwa siswa masih lemah dalam 

kemampuan communication dan devising strategi s for solving problem. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dan bahkan beberapa 

siswa tidak dapat menyelesaikan soal literasi matematika. 

b. Kesulitan yang dihadapi siswa antara lain kesulitan pada kemampuan 

menerjemahkan, memahami, perencanaan dan penyelesaian sehingga mengalami 

kesulitan dalam menumbuhkan literasi matematika 

c. Belum terdapat suatu gambaran tentang literasi matematika siswa yang 

memiliki self efficacy  tinggi, sedang dan rendah sebagai pemetaan bagi guru 

untuk memberikan perlakuan yang berbeda agar memperoleh hasil maksimal. 

d. Pemilihan pembelajaran yang belum tepat terhadap pengembangan literasi 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal literasi matematika sehingga 

diperlukan pembelajaran yang menarik dan bermakna untuk meningkatkan 

literasi matematika siswa. 

e. Guru cenderung memberikan materi dan soal matematika yang dipandang 

monoton dan membosankan sehingga mayoritas siswa SMA Negeri 15 

Semarang masih kurang memahami materi matematika dan belum puas 

terhadap pembelajaran matematika. 
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1.3. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada kualitas pembelajaran dengan Discovery 

Learning  dengan strategi  Scaffolding terhadap literasi matematika siswa dalam 

domain proses secara kualitatif dan kuantitatif serta analisis deskriptif pola literasi 

matematika siswa ditinjau dari self efficacy pada materi pokok Persamaan Linier 

Tiga Variabel dalam mata pelajaran matematika semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019  sesuai dengan kurikulum 2013. 

1.4. Cakupan Masalah  

Penelitian yang  peneliti lakukan mencakup beberapa masalah berikut:  

a. Penelitian ini mengkaji tentang literasi matematika siswa SMA Negeri 15 

Semarang dengan materi yang digunakan adalah Persamaan Linier Tiga 

Variabel. 

b. Literasi matematika yang diteliti dalam penelitian ini ditinjau self efficacy 

siswa yang memiliki kategori tinggi, sedang dan rendah.  

c. Literasi matematika yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada domain 

proses yaitu communication, mathematising, representation, reasoning and 

argument, devising strategies for solving problem, using symbolic, 

mathematics tools. 

1.5. Rumusan Masalah  

Masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana kualitas pembelajaran Discovery Learning  dengan strategi  

scaffolding pada literasi matematika siswa ? 

b. Bagaimana literasi matematika siswa ditinjau dari self efficacy  siswa yang 

memiliki kategori tinggi, sedang dan rendah ?  

1.6. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

a. Menganalisis kualitas pembelajaran dengan Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding pada literasi matematika siswa. 

b. Menganilisis literasi matematika siswa ditinjau dari self efficacy. 
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1.7. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu  

1) Penambah literatur mengenai penggunaan model Discovery Learning  

dengan strategi  scaffolding dan dampaknya pada literasi matematika. 

2) Penambah literatur mengenai literasi matematika berdasarkan self efficacy 

siswa yang memiliki kategori tinggi, sedang dan rendah. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1) Memberikan informasi kepada guru mengenai self efficacy siswa SMA 

Negeri 15 Semarang.   

2) Sebagai bahan referensi atau masukan kepada guru untuk merancang desain 

pembelajaran maupun tugas yang sesuai dengan self efficacy siswa SMA 

Negeri 15 Semarang.  

3) Memberikan sumbangan dan masukan yang baik bagi sekolah dalam usaha 

perbaikan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat.  

4) Sebagai acuan bagi guru dalam melaksan model Discovery Learning  

dengan strategi  scaffolding 

5) Sebagai acuan guru dalam meningkatkan literasi matematika ditinjau self 

efficacy siswa pada model Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding. 

 

1.8.  Penegasan Istilah 

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a) Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan  intensitas keterkaitan sistemik dan  

sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem  

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

sesuai  dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Kualitas pembelajaran 
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yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup kualitas tahap perencanaan, 

pelaksanaan,dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran 

diukur melalui validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang 

terdiri dari silabus, RPP, LKS, soal  literasi matematika, lembar 

keterlaksanaan pembelajaran, dan pedoman wawancara. Tahap perencanaan 

pembelajaran berkualitas jika memiliki perangkat yang tervalidasi  dalam 

kategori valid. Tahap pelaksanaan pembelajaran diukur dari indikator  

keterlaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran berkualitas 

jika keterlaksanaan pembelajaran kategori baik.  

Tahap evaluasi diukur dari indikator hasil tes literasi matematika.  Tahap 

evaluasi berkualitas jika rata-rata literasi matematika siswa pada Discovery 

Learning  dengan strategi  scaffolding lebih besar dari KKM sebesar 73. 

Proporsi ketuntasan  siswa pada discovery  learning strategi  scaffolding  yang 

memenuhi KKM mencapai lebih tinggi dari 75% dari seluruh siswa. Rata-rata 

literasi matematika pada Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding 

lebih baik dari rata-rata literasi matematika pada Discovery Learning  dan 

proporsi ketuntasan literasi matematika pada Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding lebih tinggi dari proporsi ketuntasan literasi matematika 

pada Discovery Learning. Kualitas pembelajaran dikatakan baik jika 3 domain 

terpenuhi minimal dalam kategori baik yaitu planning and preparation, 

classroom management and organization, dan assesnsmen menurut Charlotte 

Danielson’s (dalam Mac Gregor, 2007). 

 

b) Literasi matematika  

Definisi literasi matematika menurut draft assessment framework Programme 

for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 adalah kemampuan 

seorang individu merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Konteks dalam literasi matematika meliputi konteks pribadi, 

pekerjaan, masyarakat, dan ilmiah. Literasi matematika yang diukur dalam 

penelitian ini dibatasi pada domain proses yaitu communication, mathematising, 
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representation, reasoning and argument, devising strategies for solving problem, 

using symbolic,mathematics tools. 

c) Discovery Learning  

Model Discovery Learning  adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. mereorganisasikan bahan serta membuat 

kesimpulan-kesimpulan. Pada pembelajaran Discovery Learning  sintaks 

pembelajaran meliputi: (1) stimulasi, (2) pernyataan masalah, (3) pengumpulan 

data, (4) pengolahan data, (5) verifikasi, dan (6) generalisasi. 

d) Discovery Learning  Strategi  Scaffolding 

Discovery Learning  strategi  scaffolding adalah pembelajaran yang 

menggunakan  sintaks Discovery Learning  yang dalam penerapannya 

dikombinasikan dengan teknik scaffolding. Adapun sintaks dari Discovery 

Learning  dengan strategi  scaffolding adalah (1) stimulasi, (2) pernyataan 

masalah, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan data, (5) verifikasi, dan (6) 

generalisasi yang dikombinasikan dengan aspek environmental provisions, 

explaining, reviewing and restructuring, developing conceptual thinking. 

e) Self Efficacy 

self efficacy merupakan  keyakinan atau kepercayaan individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai 

suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan  untuk 

menampilkan kecakapan tertentu. Indikator untuk mengukur self efficacy, yaitu: 

magnitude, strength, generality. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA 

BERPIKIR 

 

2.1. KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan  intensitas keterkaitan sistemik dan  sinergis 

guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem  

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai  

dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Secara definitif, kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Dengan demikian efektivitas 

belajar adalah tingkat  pencapaian tujuan pembelajaran (Hamdani, 2011:194). 

Danielson (2013:27) memberikan 4 domain untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran yaitu (1) planning and preparation (perencanaan dan persiapan), (2) 

classroom environment (lingkungan kelas), (3) instruction dan (4) professional 

responsibility (bertanggung jawab professional). Empat domain tersebut dapat 

diringkas menjadi tiga tahap yaitu (1) tahap perencanaan (planning preparation), 

(2) tahap pelaksanaan (classroom environment dan instruction) dan (3) tahap 

evaluasi (professional responsibility).  

2.1.1.1  Indikator Kualitas Pembelajaran Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pembelajaran diukur dari indikator pembelajaran dan 

instrumen penelitian yang meliputi  RPP, LKS, soal literasi matematika , 

kuesioner self efficacy, lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran. Tahap 

perencanaan pembelajaran berkualitas jika memiliki perangkat yang tervalidasi  

dalam kategori valid. 

2.1.1.2  Indikator Kualitas Pembelajaran Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pembelajaran diukur dari indikator keterlaksanaan 

pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran berkualitas jika keterlaksanaan 

pembelajaran baik.  

a) Indikator Keterlaksanaan Pembelajaran  
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Keterlaksanaan pembelajaran diukur melalui keterampilan guru mengajar. 

Menurut Sanjaya (2012: 33) keterampilan dasar mengajar bagi guru  diperlukan 

agar dapat melaksan perannya dalam pengelolaan proses  pembelajaran sehingga 

pembelajarannya berjalan secara efektif dan efisien.  Sedangkan Mulyasa (2011: 

69) menyatakan  bahwa komponen keterampilan  mengajar yang menentukan 

kualitas pembelajaran: (1) keterampilan bertanya, (2) memberi penguatan, (3) 

mengad variasi, (4) menjelaskan, (5) membuka dan menutup pelajaran, (6) 

membimbing diskusi kelompok kecil, (7) mengelola kelas,  serta (8) mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

2.1.1.3  Indikator Kualitas Pembelajaran Tahap Evaluasi 

 Kualitas pembelajaran tahap evaluasi yang dicapai dilihat dari empat 

indikator yaitu : 

1) Rata-rata literasi matematika siswa pada Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding lebih besar dari KKM sebesar 73. 

2) Proporsi ketuntasan  siswa pada discovery  learning strategi  scaffolding  

yang memenuhi KKM yaitu 73 mencapai lebih dari 75% dari seluruh 

siswa. 

3) Rata-rata literasi matematika pada discovery  learning dengan strategi  

scaffolding  lebih baik dari rata-rata literasi matematika pada Discovery 

Learning  

4) Proporsi ketuntasan literasi matematika pada Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding lebih tinggi dari proporsi ketuntasan literasi 

matematika pada Discovery Learning. 

2.1.2  Literasi Matematika 

“Literacy for All,” merupakan  slogan yang dikumandangkan United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), sebuah 

organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan. Slogan ini 

menegaskan hak setiap manusia untuk menjadi “literate” sebagai modal untu 

menyongsong kehidupan. Literasi membuat individu, keluarga, dan masyarakat 

berdaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih jauh, literasi memiliki 
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multiplier effect, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian 

anak, mengekang pertumbuhan penduduk, mencapai kesetaraan gender dan 

menjamin pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan demokrasi. Capaian 

literasi siswa Indonesia terlihat dari hasil keikutsertaan Indonesia dalam beberapa 

studi komparatif internasional, seperti Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMMS) dan Programme for International Student Assessment 

(PISA).  

Definisi literasi matematika menurut draft assessment framework 

Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 adalah 

sebagai berikut “mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, 

employ, and interpret mathematics in a variety of contexts”. Literasi matematika 

merupakan  kemampuan seorang individu merumuskan, menggunakan,  dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Konteks dalam literasi 

matematika meliputi konteks pribadi, pekerjaan, masyarakat dan ilmiah. Dari 

definisi tersebut terlihat bahwa literasi matematika memiliki peran penting dalam 

membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nurdianasari, 

Rochmad, & Hartono (2015:76) literasi matematika adalah kemampuan seseorang 

untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dasar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Penelitian Tariq et al. (2015:1143) mengenai literasi matematika 

dikalangan sarjana di London, Inggris: peran gender, kecerdasan emosional dan 

emosional self efficacy yang dilakukan 93 wanita dan 82 siswa laki-laki dalam 

menyelesaikan soal literasi matematika , diikuti oleh survei online yang dirancang 

untuk mengukur Emotional Intelligence (EI) siswa, Emotional self efficacy (ESE) 

dan faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan membaca matematis. Analisis 

data menunjukkan perbedaan signifikan terhadap jenis kelamin. Pria 

mendapatkan nilai tes rata-rata lebih tinggi daripada wanita dan wanita yang 

melakukan sebagian besar pertanyaan individual dan tugas matematika terkait. 

Secara keseluruhan, laki-laki memiliki self efficacy yang lebih besar terhadap 
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kemampuan matematika mereka, walaupun kepercayaan diri dan wanita jauh 

melebihi kemampuan aktual mereka. Hal ini menunjukkan ada hubungan 

kompleks antara kemampuan membaca, sikap dan keyakinan matematika, dan EI 

dan ESE, dan  gender memainkan peran penting dalam pengetahuan yang sedang 

diselidiki. Hasil Temuan menunjukkan bahwa meningkatkan kemampuan 

emosional seseorang dapat mendorong peningkatan strategi  pembelajaran yang 

digunakan  dalam studi matematika atau mata pelajaran terkait matematika, 

meningkatkan kemampuan matematika dan literasi matematika.  

Penelitian mengenai literasi matematika dilakukan oleh Kemal Ozgen 

(2013:126) mengenai self efficacy dalam literasi matematika dan hubungan antara 

matematika dan dunia nyata: sebuah studi siswa sekolah menengah atas di Turki 

yang bertujuan untuk menyelidiki keyakinan self efficacy siswa SMA dalam 

literasi matematika dan untuk mengeksplorasi pandangan mereka mengenai 

hubungan antara matematika dan dunia nyata sesuai dengan tingkat kepercayaan 

diri memberikan kesimpulan bahwa tingkat self efficacy siswa dengan tingkat 

medium dan tingkat tinggi meningkatkan keberhasilan mereka dalam matematika, 

mempengaruhi nilai pelajaran mereka, memastikan penalaran, membuat hidup 

lebih mudah dan memiliki manfaat. 

Penelitian Supriatna (2017:3) yang berjudul “Literasi matematika dan 

Jiwa Kewirausahaan pada Pembelajaran Matematika Problem Based Learning 

Berpendekatan Entrepreneurial Pedagogy” yang dilakukan dikelas X Persiapan 

Grafika (PS) 4 (kelas eksperimen) dan kelas X Persiapan Grafika (PS) 5 (kelas 

kontrol) di SMK. Temuan Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran matematika model Problem Based Learning berpendekatan 

Entrepreneurial Pedagogy terbukti berkualitas dalam membentuk Literasi 

matematika dan Jiwa Kewirausahaan, Literasi matematika pada kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Penelitian ini memberikan kesimpulan literasi 

matematika sangat penting untuk dimiliki oleh siswa untuk mendorong 

terbentuknya jiwa kewirausahaan. 
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Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih & Waluya (2017:19) yang 

meneliti tentang literasi matematika berdasarkan  self efficacy  siswa pada 

pembelajaran CMP berbantuan onenote class notebook yang dilaksanakan  

dikelas XI MIPA SMA Negeri 1 Ungaran yang berlokasi di Jalan Diponegoro no. 

42 Ungaran Kab. Semarang, Jawa Tengah memberikan hasil penelitian bahwa 

efek media pada pengendali metakognitif pengaturan diri berdampak pada 

pencapaian literasi matematika ditingkat yang lebih tinggi. Hasil berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian Fadholi, Waluya, & Mulyono (2015:43) memberikan 

gambaran literasi matematika belum mendapatkan perhatian lebih sehingga hasil 

tes literasi matematika menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Jepara masih rendah dalam menyelesaikan soal-soal tes literasi 

matematika setara PISA. 

2.1.3  Self  Efficacy 

Self efficacy menurut Bandura sebagaimana dikutip oleh Aziz, Rochmad, 

Wijayanti (2015:231) merupakan  keyakinan atau kepercayaan individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai 

suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan  untuk 

menampilkan kecakapan tertentu. Penelitian mengenai selft efficacy dilakukan 

oleh Katz (2015:42) mengenai “ Enhancing Self efficacy of Elementary School 

Students to Learn Mathematics” menyatakan  bahwa belajar matematika 

membutuhkan usaha kognitif dan metakognitif. Banyak siswa menderita 

kecemasan matematika yang sangat sering menimbulkan gejala fisiologis. Self 

efficacy didefinisikan sebagai kepercayaan masyarakat tentang kemampuan 

mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditentukan yang mempengaruhi 

kehidupan mereka.  

Penelitian senada juga dilakukan Chen, Lee, & Hsu ( 2015:3) yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh self efficacy matematika dan beragam 

representasi matematis dalam materi pembelajaran terhadap kinerja dan sikap 

belajar siswa sekolah dasar berkenaan dengan pola penalaran. Sampel penelitian 

terdiri dari 150 siswa kelas lima dari sebuah sekolah dasar di Central Taiwan. 
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) menggunakan  materi pembelajaran 

grafis meningkatkan kinerja dalam penalaran pola; (2) menggunakan  materi 

pembelajaran digital dalam pengajaran dapat memperbaiki sikap terhadap 

pembelajaran matematika; (3) siswa dengan self efficacy matematika tinggi 

menampilkan pandangan yang lebih positif terhadap pembelajaran matematika. 

Penelitian tersebut senada yang dilakukan oleh Soleymani & Rekabdar 

(2016:16) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy, prestasi 

dan sikap terhadap matematika yang memberikan kesimpulan tidak ada hubungan 

antara sikap terhadap prestasi belajar matematika. Ada hubungan positif antara 

self efficacy dalam matematika dan prestasi matematika. Hasilnya menunjukkan 

adanya hubungan positif  antara hubungan self efficacy dan prestasi matematika 

Oleh karena itu,  self efficacy tinggi memiliki dampak positif terhadap prestasi 

matematika. Sebaliknya, rendahnya self efficacy memiliki dampak negatif  pada 

prestasi siswa. 

Penelitian Kundu & Ghose (2016:25) yang berjudul “The Relationship 

Between Attitude And Self efficacy In Mathematics Among Higher Secondary 

Students” didasarkan pada survei terhadap siswa Sekolah Menengah Atas tentang 

sikap mereka terhadap matematika dan self efficacy dalam matematika. Siswa dari 

berbagai aliran (Ilmu Pengetahuan, Perdagangan dan Seni) merupakan  populasi 

penelitian tersebut. Sampel terdiri dari 784 siswa baik pria maupun wanita Kelas 

XI yang dipilih dari 25 sekolah dari distrik selatan Benggala Barat. Alat yang 

digunakan  adalah "Kuesioner self efficacy Matematika" yang diadakan aptasi dari 

Kuesioner self efficacy and Anxiety (MSEAQ), dan Modified Fennema Sherman 

Mathematics Attitude Scale. Sebuah studi relasional mengungkapkan bahwa 

hubungan antara sikap siswa SMA terhadap matematika dan self efficacy dalam 

matematika tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif terhadap matematika 

dapat memupuk self efficacy dikalangan siswa. 

Penelitian serupa oleh Letwinsky (2017:8) yang meneliti hubungan antara 

self efficacy guru, sikap, dan penggunaan teknologi komunikasi matematika di 

sekolah menengah. Peserta untuk penelitian ini termasuk guru dikelas 7-12 di 
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wilayah timur laut Amerika Serikat. Sampel acak guru matematika sekolah 

menengah diundang untuk berpartisipasi dan menyelesaikan survei online yang 

mengukur variabel kepandaian guru, sikap terhadap teknologi, dan penggunaan 

teknologi untuk komunikasi dalam literasi matematika. Sampel berasal dari 

daerah terkonsentrasi di Pennsylvania dan hanya mencakup guru matematika 

sekolah menengah  dari 53 distrik sekolah yang berada di daerah pinggiran kota 

atau pedesaan yang berdekatan, sebanyak 90 guru SMP-SMA dikelas 7-12 

berpartisipasi. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara sikap guru 

dan self efficacy terhadap penggunaan teknologi untuk komunikasi.  

Penelitian Ulya & Isti Hidayah (2016:179) yang meneliti kemampuan 

pemecahan masalah ditinjau dari self efficacy siswa dalam Model Pembelajaran 

Missouri Mathematics Project. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan 

model pembelajaran MMP terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari self efficacy siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran MMP efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah, (2) a) siswa dengan self  efficacy tinggi 

mampu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksan 

rencana pemecahan masalah, serta memeriksa kembali dengan benar dan lengkap, 

b) siswa dengan self efficacy sedang mampu memahami masalah, merencan 

pemecahan masalah, melaksan rencana pemecahan masalah dengan benar dan 

lengkap, dalam memeriksa kembali tidak mampu menggunakan  cara lain, dan c) 

siswa dengan self efficacy rendah mampu memahami masalah dan merencan 

pemecahan masalah dengan benar namun kurang lengkap, kurang mampu dalam 

melaksan rencana pemecahan masalah, serta dalam memeriksa kembali tidak 

mampu menggunakan  cara lain. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Sefiany, Masrukan, & Zaenuri 

(2016:228) yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

matematika dengan Model Knisley dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis siswa berdasarkan self efficacy. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

mixed methods dengan explanatory sequential design. Populasinya adalah siswa 
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kelas VII SMP N 13 Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proporsi 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen mencapai ketuntasan 

belajar klasikal 75%, (2) rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen lebih baik dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas kontrol, (3) terdapat peningkatan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas eksperimen dalam kategori tinggi yaitu sebesar 0,72, (4) 

siswa dengan self efficacy tinggi memenuhi empat aspek kemampuan komunikasi 

matematis, dan (5) siswa dengan self efficacy rendah memenuhi tiga aspek 

kemampuan komunikasi matematis. Hal ini berarti self efficacy berpengaruh 

positif terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

 

2.1.4  Discovery Learning  

Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman (2012:133) berpendapat bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan  untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. 

Model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan literasi matematika dan self 

efficacy adalah Model Discovery Learning. Karunia dan Ridwan (2015: 63) 

Model Discovery Learning  adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Sedangkan menurut  Bruner, 

sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012: 4), belajar dengan model Discovery 

Learning  dapat membantu siswa untuk berusaha mencari pemecahan masalah 

dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna bagi siswa. 

Sedangkan menurut Nguyen Van Hong (2017) berpendapat bahwa “Discovery 

Learning  is an action-based learning approach that stresses experimentation and 

hypothesis testing. It is a type of learning where learners construct their 

knowledge by experimenting with a domain and inferring rules from the results of 

these experiments”. 
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Penelitian  Euphony F. Yang, Liao, Ching, & Chang, (2010:744) 

mengenai “The Effectiveness of Inductive Discovery Learning in 1:1 Mathematics 

Classroom”, Penelitian ini mengusulkan Discovery Learning  yang didukung oleh 

komputer untuk memfasilitasi pembelajaran matematika di pendidikan dasar 

Taiwan. Di hipotesiskan bahwa siswa dapat mempelajari konsep matematika 

dengan lebih baik saat mereka terlibat dalam proses induksi, termasuk mengamati 

beberapa contoh konsep, mencari dan menguji pola di balik contoh-contoh, dan 

menggeneralisasi temuan mereka dengan kata-kata tertulis yang tepat. Dengan 

dukungan teknologi one-to-one, siswa dapat mencurahkan usaha pemikiran 

mereka dalam tugas belajar individual dan menemukannya sendiri. Untuk 

mengetahui keefektifan Discovery Learning, tiga kelas terlibat dalam eksperimen. 

Hasilnya menunjukkan bahwa siswa memiliki konsep yang lebih baik, terutama 

bagi siswa dengan kinerja tinggi dan menengah melalui Discovery Learning. 

Dalam penelitian Wicaksana, Mardiyana, & Usodo  (2016:258) 

memaparkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning  adalah suatu model 

untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh  setia dan tahan lama dalam 

ingatan, tidak  mudah dilupakan siswa. Salah satu alternatif solusi yang dapat 

mengentaskan permasalahan dalam pendidikan matematika adalah dengan 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Problem Based Learning (PBL) dan 

Discovery Learning  (DL). Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

model pembelajaran Discovery Learning  dengan pendekatan saintifik 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

klasikal dengan pendekatan saintifik. 

Penelitian  Nguyen Van Hong (2017:281) yang berjudul Teaching the 

Arithmetic Sequence through Guided Discovery Learning : A Pedagogical 

Experiment in Viet Nam, dia berpendapat “Discovery Learning  is an action-

based learning approach that stresses experimentation and hypothesis testing. It 

is a type of learning where learners construct their knowledge by experimenting 

with a domain and inferring rules from the results of these experiments”. Dia 
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juga berpendapat bahwa Discovery Learning  adalah pendekatan pembelajaran 

berbasis tindakan yang menekankan eksperimen dan pengujian hipotesis. 

Penelitian ini mengusulkan Discovery Learning Terpandu untuk belajar 

aritmatika di SMA Viet Nam. Dua belas kelas terlibat dalam penelitian untuk 

menyelidiki keefektifan Discovery Learning  Terpandu. Hasilnya menunjukkan 

bahwa siswa memiliki konsep pemahaman yang lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan Mawaddah, Suyitno, & Kartono (2015:11) yang 

berjudul “Pembelajaran Discovery Learning dengan Pendekatan Metakognitif 

Untuk Meningkatkan  self efficacy  dan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis” 

memiliki salah satu kesimpulan kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

model Discovery Learning  dengan pendekatan metakognitif lebih baik dari siswa 

kelas ekspositori dan adanya peningkatan  self efficacy, serta adanya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis. 

2.1.5  Scaffolding 

Istilah Scaffolding diperkenalkan oleh beberapa tokoh, misalnya oleh 

David Wood dengan Jerry Bruner dan Gail Ross dalam sebuah artikel yang 

diterbitkan pada tahun 1976. Pada teori Vigotsky (Trianto, 2007:30) 

mengemukakan   2 aspek penting, yaitu ZPD dan scaffolding. Teori Vygotsky 

dalam Slavin (2003:13) menekankan pada hakekatnya sosiokultural dari 

pembelajaran yaitu siswa belajar menangani tugas-tugas yang dipelajari melalui 

interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya hingga siswa mampu mencapai 

ZPD. ZPD merupakan  wilayah perkembangan siswa yang masih berpotensi dan 

berpeluang untuk ditingkatkan dan dioptimalkan melalui bantuan guru, teman, 

atau lingkungan pembelajaran tertentu.  

Menurut Mamin dalam  Alfian, Dwijanto& Sunarmi (2017:24) scaffolding 

merupakan  praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang zone of 

proximal development (zona perkembangan terdekat). Penerapan strategi  

scaffolding berarti memberikan kepada individu sejumlah besar bantuan selama 

tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut. Bantuan 

tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke 
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dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan -tindakan  

lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri.  

Penelitian Saputro, Masrukan & Agoestanto (2017:56)  mengenai 

“Mathematical Communication Ability by Grade VII Students Using a Themed 

Problem Based Learning with Scaffolding on Rectangle Materials” memiliki 

kesimpulan bahwa komunikasi matematis siswa menggunakan  model PBL 

bertema dengan scaffolding, PBL bertema, dan PBL mencapai ketuntasan belajar.  

Pada kegiatan awal penelitian ini, guru menuliskan tema terkait materi 

pembelajaran dipapan tulis. Guru juga memberikan apersepsi materi prasyarat 

yang digali di kegiatan awal. Pada kegiatan inti, guru memberikan permasalahan 

terkait materi pembelajaran yang juga masih berhubungan dengan tema. 

Kemudian siswa diberikan LKS bertema untuk menemukan konsep dan LTS 

bertema untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap inilah scaffolding 

mulai diberikan dengan tingkat kelompok yang berbeda-beda. Didalam LKS 

bertema dan LTS bertema sudah terdapat bantuan-bantuan guna menemukan 

konsep dan menyelesaikan masalah serta bantuan guna mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis. Sedangkan menurut Isti, Agoestanto, & 

Kurniasih (2017:52) scaffolding dapat digunakan  untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

2.2  KERANGKA TEORITIS  

2.2.1.  Literasi Matematika 

Definisi literasi matematika menurut draft Assessment Framework 

Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 adalah 

sebagai berikut “mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, 

employ, and interpret mathematics in a variety of contexts”. Literasi matematika 

merupakan  kemampuan seorang individu merumuskan, menggunakan,  dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Dari definisi tersebut terlihat 

bahwa literasi matematika memiliki peran penting dalam membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Literasi matematika yang diukur dalam penelitian ini 
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dibatasi pada domain proses yaitu communication, mathematising, representation, 

reasoning and argument, devising strategies for solving problem, using 

symbolic,mathematics tools. 

Pengertian literasi matematika yang disampaikan PISA merujuk pada 

kemampuan pemodelan matematika, yang pada kerangka-kerangka PISA 

sebelumnya juga digunakan  sebagai batu pijakan dalam mendefinisikan konsep 

literasi. Menurut OECD (2015:7), seorang pemecah masalah matematika yang 

aktif  adalah seseorang yang mampu menggunakan  matematikanya dalam 

memecahkan masalah kontekstual melalui beberapa tahapan seperti yang 

diuraikan PISA dalam model literasi matematika pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Model Literasi Matematis dalam pembelajaran 

Draf PISA dalam OECD (2015:7) 

Penjelasan model literasi matematika pada gambar di atas  dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1. Literasi matematika berangkat dari suatu masalah yang berasal dari dunia 

nyata.  

2. Untuk memecahkan masalah kontekstual, seseorang harus menerapkan 

tindakan  dan gagasan matematis untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan  

ini melibatkan kemampuan mengggun pengetahuan dan keterampilan 

matematika, yang mana hal ini sangat bergantung pada kemampuan yang 

disebut PISA sebagai kemampuan dasar matematika (Fundamental 

Mathematical Capabilities). 

3. Proses literasi matematis berangkat dari mengidentifikasi masalah kontektual, 

lalu merumuskan masalah tersebut secara matematis berdasarkan konsep-

konsep dan hubungan-hubungan yang melekat pada masalah. Setelah 

mengubah masalah kontekstual tersebut ke dalam bentuk matematika, 

langkah selanjutnya adalah menerapkan prosedur matematika untuk 

memperoleh ‘hasil matematika’. Tahapan ini biasanya melibatkan aktivitas  

seperti memanipulasi, bernalar, dan menghitung. Hasil matematika yang 

diperoleh kemudian ditafsirkan kembali dalam bentuk hasil yang 

berhubungan dengan masalah awal. 

4. Dalam proses merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan, kemampuan dasar 

matematis (KDM)  diaktifkan secara berturut-turut dan bersamaan bergantung 

pada konten matematika dari topik-topik yang sesuai untuk memperoleh 

solusi. Bagaimanapun, ketiga proses ini kadang tidak dilibatkan semua dalam 

memecahkan masalah.  

Terdapat berbagai pendapat mengenai arti literasi matematika. Literasi 

matematika dapat diartikan sebagai kemampuan seorang individu merumuskan, 

menggunakan,  dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk di 

dalamnya bernalar secara matematis dan menggunakan  konsep, prosedur, fakta, 

dan alat matematika dalam menjelaskan serta memprediksi fenomena  (OECD, 

2015:3). OECD (2015:2) menyebutkan bahwa literasi matematika membantu 

seseorang untuk mengenal peran matematika dalam dunia dan membuat 

pertimbangan maupun keputusan yang dibutuhkan sebagai warga negara. Literasi 
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juga diartikan oleh Isnaini (2010:32) sebagai kemampuan siswa untuk dapat 

mengerti fakta, prinsip, operasi, dan pemecahan masalah matematika.  

Literasi matematika diartikan pula sebagai kemampuan menyusun 

serangkaian pertanyaan (problem posing), merumuskan, memecahkan, dan 

menafsirkan permasalahan yang didasarkan pada konteks yang ada (Kusumah, 

2012:128). Arti literasi matematika yang lebih sederhana diberikan oleh Ojose 

(2011:89) yang mengemukakan   bahwa literasi matematika merupakan  

pengetahuan untuk mengetahui dan menerapkan matematika dasar setiap hari. 

Pengetahuan dasar yang dimaksudkan Ojose (2011:90) tidak hanya sekedar 

pengetahuan akademik saja melainkan juga aplikasi dari matematika yang 

digunakan  dalam kehidupan seharihari. Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa literasi matematika merupakan suatu kemampuan 

matematika tingkat tinggi di mana seseorang dapat menggunakan nya untuk 

memecahkan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.  

PISA mengukur literasi matematika dari tiga dimensi (domain) utama 

yakni dimensi isi/konten, dimensi proses, dan dimensi situasi/konteks (OECD, 

2015:5). Dimensi isi atau konten berisi tentang materi matematika apa saja yang 

menjadi fokus PISA, didalamnya terdapat empat hal yaitu bilangan (quantity), 

ruang dan bentuk (space and shape), perubahan dan hubungan (change and 

relationship), dan probabilitas/ketidakpastian (uncertainty) (OECD, 2015:6). 

Sedangkan pada dimensi proses terdapat tiga hal didalamnya, yaitu merumuskan 

situasi secara matematis; menerapkan konsep, prosedur, penalaran matematika; 

dan menginterpretasi, menerapkan, serta mengevaluasi hasil matematis (OECD, 

2015:9).  

Berhubungan dengan dimensi proses literasi matematika, dalam literasi 

matematika juga dituntut penguasaan berbagai kemampuan, yaitu communicating, 

mathematising, representation, reasoning, devising strategies, using symbolic 

formal and technical operation, dan using mathematical tools (OECD, 2015:13). 

Sedangkan pada dimensi situasi/konteks, terbagi menjadi empat yaitu pribadi  

(personal), masyarakat (occuptional), pekerjaan (societal), dan ilmiah (scientific).  
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2.2.1.1. Indikator dalam Literasi Matematika  

Indikator literasi diukur melalui domain proses yaitu communicating, 

mathematising, representation, reasoning, devising strategies, using symbolic 

formal and technical operation, dan using mathematical tools. Domain proses 

dapat disebut juga domain kompetensi dalam PISA. Kerangka penilaian literasi 

matematika dalam PISA 2015 menyebutkan bahwa didalam domain proses 

melibatkan 7 literasi matematika.  

Ketujuh kemampuan tersebut adalah sebagai berikut (OECD, 2015:13):  

a) Communication  

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan 

masalah. Seseorang melihat adanya suatu masalah dan kemudian tertantang untuk 

mengenali dan memahami permasalahan tersebut. Membuat model merupakan  

langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, dan merumuskan 

suatu masalah. Dalam proses menemukan penyelesaian, hasil sementara mungkin 

perlu dirangkum dan disajikan. Selanjutnya, ketika penyelesaian ditemukan, hasil 

juga perlu disajikan kepada orang lain disertai penjelasan serta justifikasi. 

Kemampuan komunikasi diperlukan untuk bisa menyajikan hasil penyelesaian 

masalah.  

b) Mathematising  

Literasi matematika juga melibatkan kemampuan untuk mengubah 

(transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika atau justru 

sebaliknya yaitu menafsirkan suatu hasil atau model matematika ke dalam 

permasalahan aslinya.  

c) Representation  

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali 

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

seperti: memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan mempergun grafik, tabel, 

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

permasalahan sehingga lebih jelas.  
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d) Reasoning and Argument  

Literasi matematika melibatkan kemampuan menalar dan memberi alasan. 

Kemampuan ini berakar pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan 

analisis terhadap informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan.  

e) Devising strategies for solving problems  

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan  strategi  untuk 

memecahkan masalah. Beberapa masalah sederhana dan strategi  pemecahananya 

terlihat jelas, namun ada juga yang perlu strategi  pemecahan yang rumit.  

f) Using Symbolic, Formal, and Technical Language and Operation  

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan  bahasa simbol, 

bahasa formal, dan bahasa teknis.  

g) Mathematics Tools  

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan  alat-alat 

matematika, misalnya melakukan pengukuran, operasi, dan sebagainya.  

2.2.1.2. Level Literasi matematika  

Kemampuan matematika siswa menurut PISA terbagi menjadi enam 

tingkatan (level). Level 6 sebagai pencapaian tertinggi dan level 1 yang paling 

rendah. Level literasi matematika menurut OECD (2015:27) disajikan lebih 

lengkap dalam tabel 2.1 sebagai berikut 

Tabel 2.1  Level Literasi matematika  

 LEVEL KOMPETENSI 

6 Para siswa dapat melakukan konseptualisasi dan generalisasi dengan 

menggunakan  informasi berdasarkan modeling dan penelaahan dalam 

suatu situasi yang kompleks. Mereka dapat menghubungkan sumber 

informasi berbeda dengan fleksibel dan menerjemahkannya. Para siswa 

pada tingkatan ini telah mampu berpikir dan bernalar secara 

matematika. Mereka dapat menerapkan pengetahuan dan 

pemahamannya secara mendalam disertai penguasaan teknis operasi 

matematika, mengembangkan strategi , dan pendekatan baru untuk 

menghadapi situasi baru. Mereka dapat merumuskan dan 

mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Mereka melakukan 

penafsiran dan berargumentasi dalam situasi yang tepat. 

5 Para siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, 



 

31 

 

mengetahui kendala yang dihadapi dan melakukan dugaan-dugaan. 

Mereka dapat memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi  

untuk memecahkan masalah yang rumit yang berhubungan dengan 

model ini. Para siswa pada tingkatan ini dapat bekerja dengan 

menggabungkan pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan 

situasi yang dihadapi. Mereka dapat melakukan refleksi dari apa yang 

mereka kerj dan mengkomunikasikannya. 

4 Para siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam situasi 

yang konkret tetapi kompleks. Mereka dapat memilih dan 

mengintegrasikan representasi yang berbeda dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. Para siswa pada tingkatan ini dapat menggunakan  

keterampilannya dengan baik dan mengemukakan   alasan dan 

pandangan fleksibel sesuai dengan konteks. Mereka dapat memberikan 

penjelasan dan mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar 

pada interpretasi dan tindakan  mereka. 

3 Para siswa dapat melaksan prosedur dengan baik, termasuk prosedur 

yang memerlukan keputusan secara berurutan. Mereka dapat memilih 

dan menerapkan strategi  memecahkan masalah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkatan ini dapat menginterpretasi dan menggunakan  

representasi berdasar sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan   alasannya. Mereka dapat mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan mereka. 

2 Para siswa dapat menginterpretasi dan mengenali situasi dalam konteks 

yang memerlukan inferensi langsung. Mereka dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber tunggal dan menggunakan  cara representasi 

tunggal. Para siswa pada tingkatan ini dapat mengerjakan  algoritma 

dasar, menggunakan  rumus, melaksan prosedur, atau konvensi 

sederhana. Mereka mampu memberikan alasan secara langsung dan 

melakukan penafsiran harafiah. 

1 Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan 

dikenal serta semua informasi yang relevan tersedia dengan pertanyaan 

yang jelas. Mereka bisa mengidentifikasi informasi dan menyelesaikan 

prosedur rutin menurut instruksi yang eksplisit. Mereka dapat 

melakukan tindakan  sesuai dengan stimuli yang diberikan. 
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2.2.1.3  Domain Konten dalam Literasi Matematika  

Isi atau konten matematika dalam PISA ditentukan dengan memperhatikan 

hasil studi yang mendalam serta berdasarkan konsensus di antara negara-negara.  

Selain itu, OECD (2015:3) menjelaskan bahwa konten matematika yang terdapat 

pada PISA diusulkan dengan berdasarkan pada fenomena matematika yang 

mendasari beberapa masalah dan yang telah memotivasi dalam pengembangan 

konsep matematika dan prosedur tertentu. Adapun penjelasan lebih rinci 

mengenai konten matematika pada draf PISA (2015:16) adalah sebagai  

berikut:  

a) Bilangan (Quantity)  

Bilangan berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara 

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

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

dan mengukur benda tertentu. 

b) Ruang dan Bentuk (Space and shape)  

Ruang dan bentuk berkaitan dengan pelajaran geometri. Soal tentang 

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

persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk, serta 

mengenali ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut.  

c) Perubahan dan Hubungan (Change and Relationship)  

Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar. 

Hubungan matematika sering dinyatakan  dengan persamaan atau hubungan yang 

bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian. Hubungan ini 

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

karena setiap representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya masingmasing, 

proses penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan  

menentukan sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan.   

d) Probabilitas/Ketidakpastian (Uncertainty)  

Probabilitas/ketidakpastian dan data berhubungan dengan statistik dan 

peluang yang sering digunakan  dalam masyarakat. Konsep dan aktivitas 
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matematika yang penting pada bagian ini adalah mengumpulkan data, analisis 

data, dan menyajikan data, peluang, dan inferensi. 

2.2.1.4. Domain Konteks dalam Literasi Matematika  

Strategi  matematis dan representasi yang tepat seringkali bergantung pada 

konteks di mana masalah matematika muncul. Konteks secara luas dianggap 

sebagai aspek pemecahan masalah. Literasi matematika memiliki satu aspek yang 

dianggap penting yaitu penggunaan dan pengerjaan matematika dalam berbagai 

situasi. Untuk tujuan kerangka kerja matematika PISA 2015, empat kategori 

konteks telah ditetapkan dan digunakan  untuk mengklasifikasikan item penilaian. 

Berikut ini adalah penjelasan empat konteks matematika menurut draf PISA 

(2015:21) :  

a) Pribadi (Personal)  

Konteks pribadi secara langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi 

siswa sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu para siswa 

menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan pemecahan secepatnya. 

Matematika diharapkan dapat berperan dalam menginterpretasi permasalahan dan 

kemudian memecahkannya.  

b) Pekerjaan (Occuptional)  

Konteks pekerjaan berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah atau di 

lingkungan tempat bekerja. Pengetahuan siswa mengenai konsep matematika 

diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi masalah, 

dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya.  

c) Masyarakat / Umum (Societal)  

Konteks umum berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika 

dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa dapat menyumbangkan pemahaman mereka tentang 

pengetahuan dan konsep matematikanya itu untuk mengevaluasi keadaan yang 

relevan dalam kehidupan di masyarakat.  
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d) Ilmiah (Scientific)  

Konteks ilmiah secara khusus berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang 

lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam 

melakukan pemecahan masalah matematika.  

2.2.2. Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding   

Bagian ini  membahas model Discovery Learning  dengan strategi  

scaffolding. Penjelasan lebih lanjut terbagi menjadi dua bagian yaitu teori belajar 

yang mendukung model Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding dan alur 

model Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding  

2.2.2.1. Teori belajar yang mendukung alur Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding   

Teori belajar yang mendukung penelitian pembelajaran Discovery 

Learning  dengan strategi  scaffolding adalah sebagai berikut. 

2.2.2.1.1 Teori Piaget  

Teori perkembangan piaget mewakili kontruktivisme, yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif 

`membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pemahaman- 

pemahaman dan interaksi-interaksi mereka. Piaget memandang bahwa anak 

memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. 

Anak tidak pasif menerima informasi. Walaupun proses berpikir dalam konsepsi 

anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia 

sekitarnya, namun anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi 

yang ia peroleh melalui pengalaman, serta dalam mengadaptasikannya pada 

pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia punya. 

Melalui teorinya Piaget dalam Setyaningsih, Wardono & Prabowo 

(2017:46) menyebutkan bahwa perkembangan kognitif  lebih berarti apabila 

didasarkan pada pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan  untuk 

berkomunikasi. Piaget dengan teori konstruktivisnya berpendapat bahwa 

pengetahuan  dibentuk oleh siswa apabila siswa dengan objek orang dan siswa 

selalu mencoba membentuk pengertian dari interaksi tersebut. Sesuai dengan teori 
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Piaget Discovery Learning  memiliki salah satu karakteristik yaitu interaktivitas 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat membantu meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan matematisasi siswa yang merupakan  salah satu 

komponen proses literasi matematika. 

Teori Piaget sangat mendukung penggunaan  model pembelajaran 

Discovery Learning  karena dalam pembelajaran ini guru merancang siswa 

membangun pengetahuannya sendiri secara aktif melalui diskusi kelompok untuk 

mencari, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan literasi matematika. Sistem 

yang mengatur dari dalam mempunyai dua faktor yaitu skema dan adaptasi. 

Skema berhubungan dengan pola tingkah laku yang teratur. Skema yang 

diperhatikan oleh organisme merupakan  akumulasi dari tingkah laku yang 

sederhana hingga yang kompleks. Sedangkan adaptasi adalah fungsi penyesuaian 

terhadap lingkungan yang terdiri atas proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 

adalah proses menyesuaikan realitas eksternal dengan struktur kognitif yang 

sudah ada (Schunk, 2012:201). Dengan kata lain, asimilasi adalah proses 

menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat 

subjektif, karena seseorang cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi 

yang diperolehnya agar dapat masuk ke dalam skema yang sudah ada 

sebelumnya.  

 Akomodasi adalah proses mengubah struktur internal agar konsisten 

dengan realitas eksternal (Schunk, 2012:202). Dengan kata lain, akomodasi 

adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian 

skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah 

ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema baru. Kontribusi 

konsep asimilasi dan akomodasi tersebut terletak pada tahap orientasi masalah 

(Hanafian, 2014:131). Ketika siswa dihadapkan pada masalah, siswa mengolah 

informasi baru yang menerapkan proses asimilasi dan akomodasi. Guru 

mengajukan masalah yang relevan dengan skema yang sudah dimiliki siswa 

(Hapsari, W. & Itsyani Itsna, 2016:12). Dalam proses pembelajaran saat guru 

memperkenalkan informasi atau materi hendaknya melibatkan siswa 
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menggunakan  konsep-konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan 

ide-ide dengan menggunakan  pola-pola berpikir formal.  

2.2.2.1.2 Teori  Bruner 

 Jerome S. Bruner lahir di New York tahun l915. Pendekatan kognitif 

Bruner menjadikan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan juga di Inggris. 

Bruner dalam In’am & Hajar (2017:56) mengungkapkan bahwa siswa belajar 

melalui partisipasi aktif dengan menggunakan  prinsip-prinsip konsep untuk 

mendapatkan pengetahuan yang diperlukan agar siswa dapat membuat beberapa 

penemuan dengan keyakinan bahwa pembelajaran yang benar adalah melalui 

penemuan. Menurut Bruner proses perkembangan kognitif berlansung sejalan 

dengan perkembangan anak, dalam masa ini terjadi beberapa transisi 

perkembangan kognitif. Belajar merupakan  aktivitas yang berproses, tentu di 

dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap (Hindal, 2014:561).  

Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui tahap-tahap yang antara satu 

dan yang lainnya berkaitan secara berurutan. Dengan teorinya yang di sebut free 

Discovery Learning. Ia menget bahwa proses belajar  berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh konkrit. Menurut 

Bruner dalam Laylya Afryany & Masrukan (2015:56)  melalui teorinya 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan 

untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Melalui alat peraga yang 

ditelitinya itu, anak-anak melihat langsung bagaiman keteraturana dan pola 

struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu (Holis, 

Kadir, & Sahidin, 2016:149). 

 Dalam proses belajar, Bruner menyarankan pengembangan kemampuan 

dalam berpikir intuitif. Dalam hal ini, guru menyajikan bukti-bukti yang kurang 

lengkap kemudian siswa diminta memprediksi kemungkinan adanya bukti-bukti 

yang dpat melengkapai bukti tersebut dengan menggunakan  berpikir intuitif 

secara sistematis (Isik, 2009:469). Penerapan teori Bruner yang terkenala dalam 

dunia pendidikan adalah kurikulum spiral di mana materi pelajaran yang sama 



 

37 

 

dapat di berikan mulai dari SD, sampai perguruan tingg, tetapi sesuai dengan 

tingkat perkembangan kognitif mereka. Salah satu model instruksional kognitif 

yang berpengaruh ialah model dari Bruner yang dikenal dengan Belajar 

Penemuan (Discovery Learning ) (Arhin, 2015:110). Teori belajar Bruner dalam 

penelitian ini berhubungan erat dengan Discovery Learning  ketika para siswa 

harus mencari pemecahan suatu masalah. Dalam pemecahan masalah, siswa harus 

melihat apa yang diketahui, beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan untuk 

pemecahan masalah. 

2.2.2.1.3 Teori  Lev Vygotsky 

 Lev Semyonovich Vygotsky, beliau lahir pada tahun 1896 di kota Orsha 

Rusia yang merupakan  keturunan Yahudi. Salah satu teori Vygotsky yang 

menunjukkan kertertarikannya pada pendidikan adalah Zone of Proximal 

Development (ZPD). ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang 

ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan 

potensial siswa yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan 

orang dewasa atau teman sebaya (Vygotsky, 1978:4). Vygotsky dalam Ria, 

Mariani, & Budi Waluya (2014:5) menyatakan  fungsi mental yang lebih tinggi 

pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerja sama antar- individu sebelum 

fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut.Ide lain 

dari Vygotsky yang penting adalah scaffolding.  

Strategi  scaffolding dalam Buyung & Dwijanto (2017:113) didasarkan 

pada teori Vygotsky bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar 

menangani tugas-tugas yang yang belum dipelajarai namun tugas itu masih 

berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas tersebut berada dalam Zona of 

Proximal Development (ZPD). Scaffolding memberikan sejumlah bantuan kepada 

seorang anak selama tahap awal pembelajaran kemudian anak tersebut 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah dapat 

melakukan (Jung & Chang, 2016:332). 
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2.2.2.2   Discovery Learning  

Istilah Discovery Learning  (belajar penemuan) diungkapkan pertama kali 

oleh Bruner yang berlawanan dengan reception learning (belajar penerimaan). 

Menurut Balim (2009:2), model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan 

kontruktivisme yang membuat siswa lebih efektif dengan membangun 

pengetahuan mereka sendiri perlu digunakan. Salah satu model yang digunakan  

adalah Discovery Learning. Menurut Nguyen Van Hong (2017:280) berpendapat 

bahwa “Discovery Learning  is an action-based learning approach that stresses 

experimentation and hypothesis testing. It is a type of learning where learners 

construct their knowledge by experimenting with a domain and inferring rules 

from the results of these experiments”. Menurut M. Hosman (2014:282), 

Discovery Learning  adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif 

dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh  setia 

dan tahan lama dalam ingatan.  

Menurut Bruner, sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012:4), belajar 

dengan model Discovery Learning  dapat membantu siswa untuk berusaha 

mencari pemecahan masalah dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna bagi siswa. Sedangkan Menurut Prasad (2011:33), Discovery Learning  

memberikan siswa kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu juga membantu siswa untuk mencapai generalisasi matematis atau 

aturan melalui pembelajaran induktif dan deduktif serta meningkatkan ingatan 

siswa sehingga membuat pembelajaran yang abadi (Brown, 2009:173).  

Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan 

mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi (Luskova & Hudakova M, 

2013:451). Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap 

atau mencari tahu tentang suatu permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya ada 

namun belum mengemukakan  a dan menemukan solusinya berdasarkan hasil 

pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga siswa 

memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakan nya dalam memecahkan 
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persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari (Bühner, Markus, Kroner S., 

& Ziegler M, 2008:675). 

  Alfieri et. al (2011:2) menjelaskan bahwa ‘many literature suggests that 

Discovery Learning  occur whenever the learner is not provided with the target 

information or conceptual understanding and must find. Sedangkan 

Kemendikbud (2014:3) menjelaskan bahwa prinsip belajar yang nampak jelas 

dalam Discovery Learning  adalah materi atau bahan pelajaran yang  disampaikan 

tidak disampaikan dalam bentuk final  tetapi siswa sebagai siswa didorong untuk 

mengidentifikasi apa yang  diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi 

sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka 

ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir.  

Langkah-langkah operasional dalam mengaplikasikan model Discovery Learning  

yaitu (Syah, 2008:244), 

1. Langkah Persiapan 

a. Menentukan tujuan pembelajaran. 

Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya 

belajar, dan sebagainya). 

b. Memilih materi pelajaran. 

c. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secarainduktif (dari 

contoh-contoh generalisasi). 

d. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

e. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 

simbolik. 

f. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa 

2. Pelaksanaan 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 
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generalisasi, agar timbul   untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat 

memulai kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan mengajukan 

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah 

pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan akan  kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan 

membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 

b. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas 

pertanyaan masalah). 

c. Data Collection (Pengumpulan Data). 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada 

para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk 

menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan 

demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) 

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

d. Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan  kegiatan mengolah data dan informasi yang 

telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, 

lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila 

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. 

e. Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan 
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alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification menurut 

Bruner, bertujuan agar proses belajar  berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, 

aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 

kehidupannya. 

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari 

generalisasi. 

Karakteristik Discovery Learning   

Menurut Hosnan (2014:138) Karakteristik dari Discovery Learning  adalah 

sebagai berikut. 

1. Peran guru sebagai pembimbing; 

2. Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan; 

3. Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan 

kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

serta membuat   kesimpulan. 

Ciri-ciri Discovery Learning   

Discovery Learning   memiliki tiga ciri utama, yaitu:  

1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan , 

menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan;  

2. Berpusat pada peserta didik;  

3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang 

sudah ada. 

2.2.2.3  Scaffolding 

Istilah scaffolding diperkenalkan oleh beberapa tokoh, misalnya oleh 

David Wood dengan Jerry Bruner dan Gail Ross dalam sebuah artikel yang 

diterbitkan pada tahun 1976. Pada teori Vigotsky (Trianto, 2007:30) 
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mengemukakan   2 aspek penting, yaitu ZPD dan scaffolding. Menurut Mamin 

dalam  Alfian, Dwijanto& Sunarmi (2017:45) scaffolding merupakan  praktik 

yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang zone of proximal development 

(zona perkembangan terdekat). Penerapan strategi  scaffolding berarti memberikan 

kepada individu sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut (Kusumawardani, Waluya St. B., & 

Rusilowati, 2015:74). Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, 

peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, 

memberikan contoh, dan tindakan -tindakan  lain yang memungkinkan siswa itu 

belajar mandiri. 

Amiripour (2012:5) memberikan saran tentang pola pemberian scaffolding 

yaitu (1) penggunaan pola interaksi antara guru dan siswa dapat menjadi 

scaffolding yang efektif, (2) penggunaan feedback, (3) mengolah respon siswa, (4) 

penggunaan instruktur instrumental, (5) siswa sebagai instruktur, (6) 

menghilangkan kesalahan konsep, (7) penggunaan permasalahan riil. Penerapan 

scaffolding diberikan ketika siswa berada di ujung kemampuan aktual yang 

dimiliki menuju kemandirian memecahkan suatu masalah. Tidak semua siswa 

dapat diberikan scaffolding. Siswa yang terletak di atas  ZPD tidak perlu diberi 

scaffolding karena memiliki kemampuan yang tinggi, sedangkan siswa yang 

berada di bawah ZPD tidak dapat diberikan scaffolding karena kemampuannya 

terlalu rendah sehingga siswa tetap mengalami kesulitan jika diberi bantuan. 

Anghileri dalam Khusnil, Sa’dijah, & Susanto (2017:36)  menyatakan  

bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah scaffolding yang fleksibel dan berbeda-

beda (dapat berubah-ubah) didasarkan kepada kebutuhan tiap individu siswa, 

bukan kelas. Selanjutnya Anghileri telah melakukan penelitian pada pembelajaran 

matematika dan diperoleh tiga tingkatan atau level pada scaffolding yaitu level 1 

(environmental provisions), level 2 (explaining, reviewing and restructuring), dan 

level 3 (developing conceptual thinking). 



 

43 

 

Anghileri (2006:39) mengemukakan   tiga tingkat scaffolding. Scaffolding 

merupakan  strategi  pengajaran efektif yang dapat dilakukan dikelas atau di luar 

kelas.  

a. Tingkat scaffolding paling dasar adalah environmental provisions 

   Penataan lingkungan belajar yang dilakukan tanpa 

intervensi/perlakuan langsung dari guru. Praktik scaffolding ini dilakukan 

dengan memanfaatkan lingkungan. Guru merancang pembelajaran dengan 

perlengkapan lingkungan, misalnya alat peraga dan mengatur suasana kelas 

yang nyaman untuk belajar. Ketika proses pembelajaran berlangsung guru 

berperan sebagai fasilitator. Guru memberikan tugas terstruktur dalam bentuk 

lembar kerja. Siswa mengerjakan  tugas terstruktur dengan memanfaatkan alat 

peraga atau lingkungan untuk membantu belajar mandiri. 

b.  Tingkat kedua scaffolding adalah explaining, reviewing and restructuring.   

   Praktik scaffolding ini melibatkan interaksi langsung antara siswa 

dan guru khusus berkaitan dengan matematika yang sedang dipelajari. Guru 

memegang kendali dan menyusun percakapan untuk membantu siswa menuju 

pengetahuan berikutnya. Pada tahap explaining, guru memberikan pertanyaan 

yang sifatnya menggali kemampuan siswa. Pertanyaan ini membuat siswa 

berpikir memecahkan masalah yang diberikan guru. Selain itu siswa dapat 

melakukan diskusi dengan temannya sehingga dapat menyatakan ukan ide 

yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Pada tahap reviewing, siswa 

terlibat dengan tugas. Aspek-aspek penting dalam tugas yang berkaitan 

dengan ide-ide matematika tidak selalu dapat diidentifikasi. Respon guru 

adalah memfokuskan kembali perhatian siswa dan memberi kesempatan lebih 

lanjut untuk mengembangkan pemahaman siswa. Pada tahap restructuring, 

guru memperkenalkan modifikasi/alternatif yang  membuat ide-ide lebih 

mudah dipahami. Tahap ini berbeda dengan tahap reviewing, interaksi guru 

dan siswa dimaksudkan untuk mendorong refleksi dan klarifikasi, tetapi tidak 

mengubah pemahaman siswa. 
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c.  Tingkat ketiga developing conceptual thinking 

    Terdiri dari interaksi guru yang diarahkan untuk pengembangan 

pemikiran konseptual. Pembelajaran matematika melibatkan kemampuan 

memecahkan masalah. Kebutuhan khusus sebagai guru matematika adalah 

mencari pengembangan konsep melalui proses khusus seperti generalisasi, 

ekstrapolasi dan abstraksi. Tingkat tertinggi scaffolding ini terdiri dari 

interaksi pengajaran yang secara eksplisit menetapkan pengembangan 

pemikiran konseptual dengan cara menciptakan  kesempatan siswa dan guru 

untuk mengungkapkan pemahaman bersama-sama. Guru dapat melibatkan 

siswa dalam wacana konseptual yang meluas sesuai pemikirannya. 

 

2.2.2.4  Sintaks Discovery Learning  dengan strategi  Scaffolding 

Karakteristik literasi matematika yang sering dikaitkan dengan masalah 

kontekstual sesuai jika diterapkan dengan pembelajaran Discovery Learning. 

Selain dengan penerapan Discovery Learning , perlu diadakan  scaffolding untuk 

beberapa siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah literasi matematika. 

Teknik scaffolding merupakan  bantuan tambahan yang  diberikan oleh guru 

kepada siswa yang mengalami hambatan ketika menyelesaikan tugas selama 

pembelajaran berlangsung. Discovery Learning  dengan teknik scaffolding adalah 

pembelajaran yang menggunakan  sintaks Discovery Learning  yang dalam 

penerapannya dikombinasikan dengan teknik scaffolding. Adapun sintaks dari 

Discovery Learning  dengan strategi  scaffolding untuk meningkatkan literasi 

matematika siswa diuraikan  dalam Tabel 2.2 sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Tabel Sintaks Discovery Learning  dengan Strategi  Scaffolding 

NO Sintaks Discovery Learning  dengan Strategi  Scaffolding 

Tahap Kegiatan Pembelajaran Scaffolding 

1 Kegiatan awal  a) Guru melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran  

b) Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap 

disiplin 

c) Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa  dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran. 

d) Guru memberikan tema pembelajaran 

 

2.  Kegiatan Inti 

a. Stimulation 

(pemberian 

rangsangan) 

 

a) Siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang 

menimbulkan kebingungan agar timbul   untuk 

menyelidiki sendiri permasalahan literasi 

matematika. 

 

  b) Siswa yang kesulitan diberikan scaffolding berupa 

LKS dan LTS bertema untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

c) Siswa yang tidak mengalami kesulitan tidak 

diberi LKS dan LTS bertema. 

d) Siswa diatur kelompoknya sesuai dengan 

kemampuan berpikirnya atau Zone of Proximal 

Development (ZPD) yang sudah diatur sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Tahap 

Environment

al Provisions 

LKS dan 

LTS bertema 

sebagai 

Scaffolding 

b. Problem 

statement 

(pernyataan/ 

identifikasi 

masalah) 

 

a) Siswa yang pandai membantu siswa yang 

mengalami kesulitan mengindentifikasi masalah 

b) Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 

mengidentifikasi sebanyak mungkin jawaban 

masalah yang terdapat pada LKS dan LTS 

bertema , kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban 
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sementara atas pertanyaan masalah). 

c. Data 

collection 

(Pengumpulan 

Data). 

 

a) Kelompok siswa yang mengalami kesulitan 

mendapat scaffolding dari guru 

b) Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis. 

Tahap 

explaining,  

d. Data 

Processing 

(Pengolahan 

Data) 

Guru  memberikan penguatan seperlunya 

selama proses diskusi berlangsung. 

 

 reviewing 

e. Verification 

(Pembuktian) 

 

a) Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 

yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil diskusi. 

b) Guru Memandu jalan nya diskusi kelompok 

 

f. Generalization 

(menarik 

kesimpulan/ 

generalisasi) 

 

Siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat 

dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi 

 

 Kegiatan Penutup 

  siswa diberikan umpan balik dan pertanyaan untuk 

mengingat kembali konsep serta materi yang baru 

dipelajari pada pertemuan tersebut. 

a) Guru memberikan konfirmasi terhadap 

hasil diskusi kelas  

b) Guru memberikan kesempatan kepada 

c) Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

d) Guru melakukan refleksi pembelajaran  

bersama siswa. 

restructuring 
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2.2.2.5  Self  Efficacy 

Self menurut Chaplin (2011:451) merupakan  individu sebagai makhluk 

yang sadar, ego atau aku, kepribadian dan organisasi sifat-sifat. Sedangkan 

menurut Suryabrata (2010:245) self diartikan menjadi dua yaitu sikap dan 

perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses 

psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Bandura dalam 

Lunenburg (2011:1) menyatakan  self efficacy sebagai keyakinan seseorang bahwa 

dia mampu melakukan tugas secara berhasil. 

Self efficacy menurut Bandura sebagaimana dikutip oleh M. Aziz, 

Rochmad, K. Wijayanti (2015:231) merupakan  keyakinan atau kepercayaan 

individu mengenai kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu 

tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi 

tindakan  untuk menampilkan kecakapan tertentu. Penelitian mengenai self 

efficacy dilakukan oleh Katz (2015:42) mengenai “ Enhancing Self efficacy of 

Elementary School Students to Learn Mathematics” menyatakan  bahwa belajar 

matematika membutuhkan usaha kognitif dan metakognitif. Banyak siswa 

menderita kecemasan matematika yang sangat sering menimbulkan gejala 

fisiologis. Self efficacy didefinisikan sebagai kepercayaan masyarakat tentang 

kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditentukan yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. 

2.2.2.5.1 Indikator Self efficacy  

Indikator self efficacy pada penelitian ini berdasarkan dimensi self efficacy 

yaitu magnitude, strength, generality. Self efficacy bersifat spesifik dalam tugas 

dan situasi yang dihadapi, artinya siswa dapat memiliki keyakinan yang tinggi 

pada suatu tugas atau situasi tertentu, namun pada tugas tertentu tidak. Self 

efficacy bersifat kontekstual, artinya bergantung pada konteks yang dihadapi. 

Pada umumnya, self efficacy  memprediksi dengna baik suatu tampilan yang 

berkaitan erat dengan keyakinan tersebut. 

Bandura (1997:42-50) membagi self efficacy menjadi tiga dimensi yang perlu 

diperhatikan apabila hendak mengukur keyakinan diri seseorang yaitu: 
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1. Dimensi Tingkat (Level / Magnitude) 

Dimensi ini mengacu pada derajat kesulitan tugas individu, yang mana 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Penelitian self efficacy pada setiap 

individu  berbeda-beda, baik pada saat menghadapi tugas yang mudah atau tugas 

yang sulit. Ada individu yang memiliki self efficacy tinggi hanya pada tugas yang 

bersifat mudah dan sederhana, namun adapula yang memiliki self efficacy tinggi 

pada tugas yang bersifat sulit dan rumit. Indikator dari dimensi tingkat level ini 

adalah  

1) Tingkat kesulitan tugas 

2) Perilaku atau sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi tugas 

 Individu dapat merasa mampu melakukan suatu tugas mulai dari tugas yang 

sederhana, agak sulit, dan teramat sulit. Hal ini  disesuai dengan batas 

kemampuan yang diras untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi 

masing-masing tingkat atau tingkat tuntutan tugas dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat kepandaian/kecerdikan, usaha, ketepatan, produktifitas, dan 

pengaturan diri (self regulation). 

2. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa yakin individu dalam menggunakan  

kemampuannya pada pengerjaan tugas. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang 

dibutuhkan dalam mencapai penyelesaian tugas yang muncul pada saat 

dibutuhkan. Dengan self efficacy, kekuatan untuk usaha yang lebih besar mampu 

didapat. Indikator pada dimensi kekuatan (strength) meliputi : 

1) Kuat lemahnya keyakinan 

2) Pengharapan individu terhadap kemampuan 

 Individu yang memiliki keyakinan yang kurang kuat untuk menggunakan  

kemampuan yang dimilikinya dapat dengan mudah menyerah apabila menghadapi 

hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas. Sebaliknya, individu yang memiliki 

keyakinan yang kuat  kemampuannya  terus berusaha meskipun menghadapi satu 

hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas. Semakin kuat self efficacy seseorang, 

maka semakin lama yang bersangkutan dapat bertahan dalam tugas tersebut. 
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3. Dimensi Generalisasi (Generality) 

Generality menjelaskan keyakinan individu untuk menyelesaikan 

tugastugas tertentu dengan tuntas dan baik. Disini setiap individu memiliki 

keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas-tugas yang berbeda pula. 

Ruang lingkup tugas-tugas yang dilakukan bisa berbeda dan tergantung dari 

persamaan derajat aktivitas, kemampuan yang diekspresikan dalam hal tingkah 

laku, pemikiran dan emosi, kualitas dari situasi yang ditampilkan dan sifat 

individu dalam tingkah laku secara langsung ketika menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan uraian di atas  maka self efficacy yang dimiliki setiap individu 

berbeda dengan individu lainnya.Perbedaan ini terbagi dalam beberapa dimensi 

yaitu tingkat kesulitan tugas, kekuatan dari keyakinan seseorang untuk 

menyelesaikan tugas, serta kemampuan mengembangkan diri ketika 

menyelesaikan tugas. Indikator pada dimensi generalisasi meliputi : 

1) Menganggap pengalaman bukan sebagai hambatan 

2) Menjadikan pengalaman sebagai dasar untuk meningkatkan keyakinan 

 

2.2.2.5.2  Faktor-Faktor yang mempengaruhi Self Efficacy  

Menurut Bandura dalam Lunenburg (2011:2) self efficacy mempengaruhi 

pembelajaran dan perbuatan melalui tiga cara. Pertama, self efficacy influences the 

goals that employees choose for themselves. Self efficacy mempengaruhi tujuan 

seseorang dalam memilih pekerjaan untuk dirinya sendiri. Jika self efficacy rendah 

maka cenderung memiliki pencapaian rendah terhadap diri mereka. Sebaliknya 

individu dengan self efficacy tinggi biasanya memiliki pencapaian yang tinggi. 

Kedua self efficacy influences learning as well as the effort that people exert on 

the job. Self efficacy mempengaruhi pembelajaran serta mengarahkan seseorang 

saat bekerja. Pekerjaan dengan self efficacy yang tinggi  bekerja keras dan belajar 

melakukan tugas-tugas baru, karena mereka yakin bahwa usaha mereka  berhasil. 

Sedangkan pekerjaan dengan self efficacy rendah mungkin kurang berusaha untuk 

belajar dan melakukan tugas-tugas yang kompleks, karena mereka tidak yakin 

usahanya  membawa kesuksesan. Ketiga self efficacy influences the persistence 
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with which people attempt new and difficult. Self efficacy dapat mempengaruhi 

ketekunan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang baru dan sulit. Pekerjaan 

dengan self efficacy tinggi  meyakinkan seseorang bahwa dapat belajar dan 

melakukan tugas tertentu. Dengan demikian, mereka cenderung bertahan dalam 

upaya mereka bahkan ketika muncul masalah. Sebaliknya, pekerjaan dengan self 

efficacy rendah percaya bahwa mereka tidak mampu belajar dan melakukan tugas 

yang sulit dan cenderung menyerah saat muncul masalah. Menurut Pervin dan 

Cervone (2012:256) kepercayaan terhadap self efficacy juga mempengaruhi 

seseorang mengatasi kekecewaan dan tekanan dalam mencapai tujuan-tujuan 

hidupnya. Secara umum penelitian Schwarzer dalam Pervin (2012:256) 

menyatakan  bahwa fungsi manusia difasilitasi oleh suatu kendali pribadi. 

Kepercayaan terhadap self efficacy mewakili aspek sejumlah perasaan kendali. 

Persepsi tentang self efficacy telah terbukti memiliki beragam dampak terhadap 

pengalaman dan tindakan  melalui cara berikut:  

1) Seleksi 

Keyakinan terhadap self efficacy mempengaruhi individu dalam memilih 

tujuan. Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi diyakini  memilih tujuan 

yang lebih sulit, menantang, dibanding dengan mereka yang memiliki self 

efficacy rendah.  

2) Upaya, ketekunan, dan pencapaian.  

Individu dengan kepercayaan terhadap self efficacy yang tinggi menunjukkan 

upaya dan ketekunan yang lebih besar, dan menampilkan sikap yang lebih 

baik dibandingkan individu dengan self efficacy rendah. 

3) Emosi 

Individu yang memiliki self efficacy tinggi menghadapi tugas dengan suasana 

hati yang lebih baik dibandingkan individu yang memiliki self efficacy rendah. 

4) Penanganan 

Individu yang memiliki self efficacy tinggi lebih mampu mengatasi stres dan 

kekecewaan daripada individu yang memiliki self efficacy rendah. 
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2.2.2.5.3   Sumber Self Efficacy  

Bandura (1997:79) menyatakan  bahwa self efficacy dapat diperoleh, dipelajari, 

dan dikembangkan dari empat sumber informasi yaitu: 

1. Enactive attainment and performance accoumplihment (pengalaman 

keberhasilan dan pencapaian prestasi)  

Enactive attainment and performance accoumplihment (pengalaman 

keberhasilan dan pencapaian prestasi) yaitu sumber efikasi yang penting, karena 

berdasar pengalaman siswa secara langsung. Siswa yang pernah memperoleh 

suatu prestasi  terdorong meningkatkan keyakinan dan penilaian terhadap efikasi 

dirinya. Pengalaman keberhasilan siswa ini 

meningkatkan ketekunan dan kegigihan dalam berusaha mengatasi kesulitan 

sehingga dapat mengurangi kegagalan. 

2. Vicarious experience (pengalaman orang lain)  

Vicarious experience (pengalaman orang lain) yaitu mengamati perilaku 

dan pengalaman orang lain sebagai proses belajar siswa. Melalui model ini self 

efficacy siswa dapat meningkat, terutama jika siswa merasa memiliki kemampuan 

yang setara atau bahkan lebih baik daripada orang yang menjadi subjek 

belajarnya. Dalam hal ini siswa melakaukan persuasi terhadap dirinya dengan 

mengat jika individu lain dapat melakukannya dengan sukses, maka dia juga dapat 

melakukannya dengan sukses bahkan lebih baik. 

3. Verbal persuasion (persuasi verbal) yaitu  

Verbal persuasion (persuasi verbal) berupa bujukan atau sugesti untuk 

meyakinkan siswa bahwa dirinya memiliki kemampuan yang memungkinkan 

siswa untuk meraih prestasi yang tinggi. Persuasi verbal ini dapat mengarahkan 

siswa untuk berusaha lebih gigih untuk mencapai tujuan dan kesuksesan.  tetapi 

efikasi yang tumbuh dengan sumber efikasi ini biasanya tidak bertahan lama, 

apalagi jka kemudian siswa mengalami peristiwa traumatis yang tidak bisa 

dilupakan. 

4. Psikologi state and emotional arousal (keadaan fisiologis dan psikologis). 
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Penilaian siswa  kemampuannya dalam mengerjakan  suatu tugas sebagian 

dipengaruhi oleh keadaan fisiologis dan psikologis. Keadaan yang dialami siswa 

memberikan suatu isyarat terjadinya suatu hal yang tidak dkan sehingga situasi 

yang menekan cenderung dihindari. 

2.2.2.5.4    Klasifikasi Self-Eficacy  

Secara garis besar, self efficacy terbagi atas dua bentuk yaitu self efficacy 

yang tinggi dan self efficacy yang rendah. Dalam mengerjakan  suatu tugas, siswa 

yang memiliki self efficacy yang tinggi  cenderung memilih terlibat langsung, 

sementara siswa yang memiliki self efficacy yang rendah cenderung menghindari 

tugas tersebut. Meskipun tugas yang diberikan itu berat, siswa yang memiliki self 

efficacy tinggi  mempunyai tekad yang kuat untuk bisa mengerjakan nya. 

Mereka tidak memandang tugas sebagai suatu ancaman yang harus dihindari. 

Selain itu, mereka mengembangkan minat instrinsik dan ketertarikan yang 

mendalam terhadap suatu aktivitas, mengembangkan tujuan dan berkomitmen 

dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka juga meningkatkan usaha mereka dalam 

mencegah kegagalan yang mungkin timbul. Mereka yang gagal dalam melaksan 

sesuatu, biasanya cepat mendapatkan kembali self efficacy mereka 

setelah mengalami kegagalan tersebut (Bandura 1997:42-50). 

Siswa yang memiliki self efficacy rendah  ragu  kemampuan mereka 

sendiri, dan cenderung menjauhi tugas yang diberikannya dan menganggap 

sebagai sebuah ancaman yang harus dihindari. Siswa dengan selfefficacy rendah 

tidak berpikir tentang bagaimana cara yang baik dalam menghadapi tugas-tugas 

yang sulit. Saat menghadapi tugas yang sulit, mereka mengurangi usaha-usaha 

mereka dan cepat menyerah.Mereka juga lamban dalam membenahi ataupun 

mendapatkan kembali self efficacy mereka ketika menghadapi kegagalan 

(Bandura 1997: 42-50). 
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Klasifikasi self efficacy digambarkan oleh Bandura pada tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3  Klasifikasi Self Efficacy 

No Self Efficacy Tinggi Self Efficacy Rendah 

1 Menetapkan tujuan dan cita-cita 

yang tinggi 

Menetapkan tujuan dan cita-cita 

yang rendah 

2 Lebih komitmen Kurang komitmen 

3 Lebih ulet Menyerah pada sedikit tantangan 

4 Membayangkan skenario 

Keberhasilan 

Membayangkan skenario kegagalan 

5 Optimis Pesimis 

6 Menerima tugas-tugas sulit Menghindari tugas-tugas sulit 

7 Bersedia mencoba hal-hal baru Kurang berani mencoba hal baru 

8 Berusaha mengembangkan diri Cenderung membatasi diri 

9 Memandang kemampuan 

sebagai keahlian yang dapat 

diandalkan 

Memandang kemampuan sebagai 

kapasitas yang tidak dapat diubah 

10 Mengatribusi kegagalan karena 

kurangnya usaha atau 

ketrampilan 

Mengatribusi kegagalan karena 

kurangnya kemampuan 

11 Meningkatkan peningkatan diri 

dan peneyelesaian 

Menekankan perbedaan pada orang 

lain 

12 Tidak mundur dalam 

menghadapi tugas-tugas sulit 

Gentar dalam menghadapi tugas 

yang sulit 

13 Merasa mampu untuk dapat mengatasi 

persoalan lebih sukses dari orang lain 

Merasa tidak dapat dan tidak 

mampu mengatasi persoalan 

sesukses orang lain 

14 Bertahan dalam kegigihan Bertahan dalam defisiensi 

15 Tidak mudah mengalami gangguan 

emosional 

Lebih mudah stress, cemas, dan 

depresi 

16 Memiliki sistem otonom yang 

lebih sehat 

Memiliki kerus pada respon sistem 

saraf otonom seperti rusaknya 

system Kekebalan 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

Hasil Pretes siswa di SMA Negeri 15 Semarang  menunjukkanbahwa 

siswa kesulitan mengerjakan  soal literasi matematika dan memiliki keyakinan 

diri yang kurang. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh self efficacy siswa yang 

rendah sehingga siswa tidak mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dirinya 

untuk mencoba menyelesaikan soal literasi matematika. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, perlu ditindak lanjuti dengan upaya meningkatkan literasi matematika 

dan self efficacy siswa dengan pemilihan model pembelajaran dan strategi  

pembelajaran yang tepat. Dilihat dari karakteristik literasi matematika yang sering 

dikaitkan dengan masalah kontekstual sesuai jika diterapkan dengan 

pembelajaran Discovery Learning.  Discovery Learning  adalah suatu model 

untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki 

sendiri, maka hasil yang diperoleh setia dan tahan lama dalam ingatan.  

Selain dengan penerapan Discovery Learning, perlu diadakan scaffolding 

untuk beberapa siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah literasi 

matematika. Scaffolding merupakan bantuan, dukungan (support) kepada siswa 

dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten khususnya guru yang 

memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan 

berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi 

yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang 

lebih rumit. Discovery learning strategi scaffolding membantu siswa belajar 

menemukan pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, membentuk cara kerja 

bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan 

menggunakan ide-ide orang lain, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah (problem solving). Dengan demikian Discovery learning 

strategi scaf.folding dapat meningkatkan lirasi matematika. 

Pada proses pembelajaran discovery learning strategi scaffolding di mulai 

dengan guru memberikan rangsangan (stimulus) berupa permasalahan dunia 

nyata yang terkait dengan materi yang diajarkan untuk memfokuskan siswa pada 

permasalahan yang dipelajari.  Rangsangan tersebut yang ditampilkan oleh guru 
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membuat guru mengetahui kemampuan awal siswa. Tahap ini, melibatkan siswa 

untuk membaca informasi mengenai permaslahan dunia nyata, mengidentifikasi 

masalah, menghubungkan fenomena dengan pengetahuan yang didapat 

sebelumnya. Sintaks orientation melatihkan kemampuan interpretasi, analisis dan 

evaluasi pada aspek kemampuan berpikir kritis.  

Bagi siswa yang mengalami kesulitan maka di berikan scaffolding berupa 

LKS dan LTS bertema  dan siswa yang tidak mengalami kesulitan maka tidak 

diberikan LKS dan LTS bertema. Guru juga memberikan bantuan berupa 

pemberian pertanyaan pancingan untuk kelompok tinggi, penggambaran masalah 

melalui ilustrasi gambar untuk kelompok sedang, serta pemberian alat peraga 

beserta penjelasan untuk kelompok rendah. Siswa juga diberikan LKS bertema 

untuk menemukan konsep dan LTS untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa 

diatur kelompoknya sesuai dengan kemampuan berpikirnya atau  Zone of 

Proximal Development (ZPD)  yang sudah diatur sebelum pembelajaran dimulai. 

Siswa yang pandai membantu siswa yang mengalami kesulitan mengindentifikasi 

masalah. Kemudian Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengidentifikasi 

sebanyak mungkin jawaban masalah yang terdapat pada LKS bertema. 

Pembelajaran bertema ini mampu menarik minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap pelajaran serta mampu menambah keaktifan siswa. 

Kelompok siswa yang masih  mengalami kesulitan mendapat scaffolding 

dari guru. Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis kemudian mengerjakan  LKS. 

Setelah siswa selesai mengerjakan  soal LKS, guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menuliskan jawabannya pada papan tulis. Namun pada kesempatan 

ini hanya beberapa siswa saja yang berani maju menuliskan jawabannya. Siswa 

lain yang memperhatikan jawaban yang dituliskan temannya kemudian 

memberikan tanggapan. Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat 

kesimpulan pada pembelajaran hari ini. 

Pada akhir pembelajaran, peneliti memberi soal postes literasi matematika 

dan kuesioner self efficacy. Berdasarkan hasil kuesioner, peneliti membagi siswa 
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kedalam 3 kelompok self efficacy yaitu self efficacy rendah, sedang dan tinggi 

serta peneliti memilih 1 subyek penelitian dari tiap kelompok self efficacy. 

Peneliti mewawancarai subyek penelitian dari masing-masing tiap kelompok self 

efficacy mengenai literasi matematika untuk memetakan deskripsi literasi 

matematika ditinjau dari self efficacy. Bedasarkan hal tersebut, peneliti membuat 

kesimpulan deskripsi literasi matematika ditinjau dari self efficacy. 

Discovery learning strategi scaf.folding bermanfaat untuk memberi 

kesempatan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan 

menunjukan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat 

ketika penemuan digunakan, membantu siswa membentuk cara kerja bersama 

yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-

ide, meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa, meningkatkan keyakiyan siswa 

terhadap kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah literasi matematika. 

Berdasarkan hal tersebut maka Discovery learning strategi scaf.folding dapat 

meningkatkan self efficacy siswa. 

Discovery learning strategi scaffolding dapat meningkatkan pemahaman 

dan konsep siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Discovery 

learning strategi scaffolding juga dapat membantu siswa menjadi aktif, kreatif, 

dan memiliki self efficacy yang tinggi. Discovery learning strategi scaffolding 

membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengajar 

siswa. Dengan demikian, Discovery learning strategi scaffolding dapat 

memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran yang meningkat berpengaruh terhadap meningkatnya literasi 

matematika. 
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Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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2.4  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka pikir, maka dapat 

diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut.  

a. Kualitas Pembelajaran Discovery Learning  Strategi  Scaffolding 

1) Rata-rata literasi matematika siswa pada Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding lebih besar dari KKM sebesar 73. 

2) Proporsi ketuntasan  siswa pada discovery  learning strategi  

scaffolding  yang memenuhi KKM yaitu 73 mencapai lebih tinggi dari 

75% dari seluruh siswa. 

3) Rata-rata literasi matematika pada discovery  learning dengan strategi  

scaffolding  lebih baik dari rata-rata literasi matematika pada 

Discovery Learning. 

4) Proporsi ketuntasan literasi matematika pada Discovery Learning  

dengan strategi  scaffolding lebih tinggi dari proporsi ketuntasan 

literasi matematika pada Discovery Learning. 

b. Literasi matematika siswa ditinjau Self Efficacy Tinggi, Sedang, dan 

Rendah 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembelajaran pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Kualitas Pembelajaran Discovery Learning  Strategi  Scaffolding 

Pembelajaran Discovery Learning  strategi  scaffolding berkualitas baik 

dengan hasil sebagai berikut:  

a) Pada tahap perencanaan pembelajaran yang meliputi validasi perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian yang terdiri dari silabus, RPP, LKS, 

soal  literasi matematika, lembar keterlaksanaan pembelajaran, dan pedoman 

wawancara memenuhi kategori valid. 

b) Pada tahap pelaksanaan pembelajaran yang meliputi keterlaksanaan 

pembelajaran termasuk kategori sangat baik. 

c) Pada tahap evaluasi pembelajaran tergolong kategori baik dengan hasil yang 

telah dicapai  yaitu  

1) Rata-rata literasi matematika siswa pada Discovery Learning  dengan 

strategi  scaffolding lebih besar dari KKM sebesar 73. 

2) Proporsi ketuntasan siswa pada Discovery Learning  strategi  

scaffolding  yang memenuhi KKM yaitu 73 mencapai lebih tinggi dari 

75% dari seluruh siswa.  

3) Rata-rata literasi matematika pada Discovery Learning  dengan strategi  

scaffolding lebih baik dari rata-rata literasi matematika pada Discovery 

Learning. 

4) Proporsi ketuntasan literasi matematika pada Discovery Learning  

dengan strategi  scaffolding lebih tinggi dari proporsi ketuntasan 

literasi matematika pada Discovery Learning.  
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5.1.2 Literasi matematika siswa ditinjau Self Efficacy Tinggi, Sedang, dan 

Rendah 

5.1.2.1 Self Efficacy Rendah 

Siswa pada kelompok self efficacy rendah tidak bisa memenuhi indikator 

communication karena kesulitan membaca dan mengurai suatu permasalahan, 

tidak bisa memenuhi mathemathising karena tidak mampu mengubah permasalahn 

dunia nyata ke bentuk matematika, tidak bisa memenuhi representation karena 

tidak mampu menyajikan kembali suatu permasalahan, kurang menguasai 

reasoning and argument karena kurang mampu menalar dan memberikan alasan 

dalam penyelesaian masalah, tidak mampu memenuhi devising strategies for 

solving problem karena kurang menguasai strategi untuk menyelesaikan masalah, 

tidak mampu memenuhi using symbolic karena tidak bisa menuliskan simbol 

dengan tepat. 

5.1.2.2 Self Efficacy Sedang 

Siswa pada kelompok self efficacy sedang memenuhi indikator 

communication karena dapat membaca dan mengurai suatu permasalahan, mampu 

memenuhi mathemathising karena mampu mengubah permasalahn dunia nyata ke 

bentuk matematika, mampu memenuhi representation karena mampu menyajikan 

kembali suatu permasalahan, menguasai reasoning and argument karena mampu 

menalar dan memberikan alasan dalam penyelesaian masalah, tidak mampu 

memenuhi devising strategies for solving problem karena kurang menguasai 

strategi untuk menyelesaikan masalah, tidak mampu memenuhi using symbolic 

karena tidak bisa menuliskan simbol dengan tepat. 

5.1.2.3. Self Efficacy Tinggi 

Siswa pada kelompok self efficacy tinggi sangat mampu memenuhi 

indikator communication karena dapat membaca dan mengurai suatu 

permasalahan, mampu memenuhi mathemathising karena mampu mengubah 

permasalahn dunia nyata ke bentuk matematika, mampu memenuhi representation 

karena mampu menyajikan kembali suatu permasalahan, menguasai reasoning 

and argument karena mengusai kemampuan menalar dan memberikan alasan 

dalam penyelesaian masalah, mengusai devising strategies for solving problem 

karena menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah, mampu 
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memenuhi using symbolic karena dapat menuliskan simbol dengan tepat. 

5.2. Implikasi 

 Implikasi dari penelitian literasi matematika dengan pembelajaran 

Discovery Learning  strategi  scaffolding yaitu tersedianya informasi perangkat 

pembelajaran Discovery Learning strategi  scaffolding serta diperolehnya 

indikator literasi matematika yang ditinjau dari self efficacy rendah, sedang dan 

tinggi. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning  strategi  scaffolding, maka 

disarankan sebagai berikut. 

a) Guru matematika hendaknya menerapkan Discovery Learning  strategi  

scaffolding sebagai alternatif  dalam upaya perbaikan pembelajaran di kelas 

dan mengefektifkan pembelajaran matematika khususnya untuk meningkatkan 

literasi matematika siswa. 

b)  Melalui pembelajaran Discovery Learning  strategi  scaffolding, guru perlu 

memperhatikan siswa yang memiliki self efficacy rendah karena 

kemampuannya dibawah rata-rata. Untuk mengatasinya diperlukan scaffolding 

sehingga siswa tersebut mampu mengatasi permasalahan literasi matematika. 

c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran tertentu yang  mengukur 

literasi matematika dengan berbagai tinjauan berbeda. 
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SILABUS PENELITIAN 

 

  

NAMA SEKOLAH  :   SMA NEGERI 15 SEMARANG 

MATA PELAJARAN  :   MATEMATIKA  

KELAS / SEMESTER :   X / Gasal 

ALOKASI WAKTU  :  4 pertemuan (8 x 45 Menit) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 

jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARA

N 

KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

PENILAIAN 
WAK

TU 

SUMBER 

BELAJAR Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

3.3  Menyusun 

sistem 

persamaan linear 

tiga variabel dari 

masalah 

kontekstual 

4.3   

Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

sistem 

persamaan linear 

tiga variabel 

Persamaan 

Linier Tiga 

Variabel yang 

meliputi : 

1. Pengertian 

konsep 

Sistem 

Persamaan 

Linear Tiga 

Variabel. 

2. Pengertian 

metode 

substitusi 

3. Menentukan 

Karakter yang ingin dicapai 

: 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Bertanggung Jawab 

4. Disiplin 

5. Kerja Keras 

6. Tangguh 

7. Demokrasi 

8. Peduli 

9. Adil 

10. Kerjasama 

Kegiatan Pembelajaran 

sebanyak  4 Pertemuan dan  

setiap pertemuan melalui 

tahapan-tahapan sebagai 

Berikut : 

1) Menentukan 

model 

matematika dari 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

substitusi. 

2) Menyelesaikan 

masalah nyata 

yang berkaitan 

▪ Tes  

▪ Kuis 

▪ Angket 

▪ Pengam

atan 

▪ Penuga

san 

▪ Uraian 

▪ Lembar 

angket 

(Self 

Efficacy) 

▪ Lembar 

pengama

tan  

(Kualitas 

pembelaj

aran) 

1. Ali, Badar, dan 

Carli berbelanja 

di sebuah toko 

buku. Ali 

membeli dua 

buah buku tulis, 

sebuah pensil, 

dan sebuah 

penghapus. Ali 

harus 

membayar Rp. 

47.000,-. Badar 

membeli 

sebuah buku 

tulis, dua buah 

pensil, dan 

sebuah 

penghapus. 

Badar harus 

8 

Perte

mua

n (16 

x 40’) 

1. Buku 

Siswa   

kurikulum 

2013 revisi 

2017 

materi 

PLTV 

2. Lembar 

Kerja 

Siswa   

materi 

PLSV 

3. Buku 

sumber 

lain yang 

relevan 
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himpunan 

penyelesaian 

dengan 

metode 

substitusi 

4. Pengertian 

metode 

elimansi 

5. Menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

dengan 

metode 

eliminasi 

6. Pengertian 

metode 

gabungan 

7. Menentukan

 himpunan

 penyelesaian

 dengan 

Stimulation (pemberian 

rangsangan) 

a)  Siswa   dihadapkan pada 

masalah dunia nyata 

yang menimbulkan 

kebingungan agar timbul 

keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. 

b)   Siswa   diberikan LKS 

untuk menemukan 

konsep untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut. 

c)  Siswa   diatur 

kelompoknya sesuai 

dengan kemampuan 

berpikirnya atau Zone of 

Proximal Development 

(ZPD) yang sudah diatur 

sebelum pembelajaran 

dimulai 

Problem statement 

(pernyataan/ identifikasi 

masalah) 

a) Siswa   yang pandai 

membantu Siswa   yang 

mengalami kesulitan 

dengan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

substitusi. 

3) Menentukan 

model 

matematika dari 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

eliminasi 

4) Menyelesaikan 

masalah nyata 

yang berkaitan 

dengan 

persamaan linier 

membayar Rp. 

43.000,-. Carli 

membeli tiga 

buah buku tulis, 

dua buah 

pensil, dan 

sebuah 

penghapus. 

Carli harus 

membayar Rp. 

71.000,-. 

Berapa harga 

untuk sebuah 

buku tulis, 

sebuah pensil, 

dan sebuah 

penghapus ? 

2. Sebuah 

bilangan terdiri 

atas 3 angka. 

Jumlah ketiga 

angkanya sama 

dengan 16. 

Jumlah angka 

pertama dan 

angka kedua 

sama dengan 

angka ketiga 

dikurangi dua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  1 
 

148 

 

 metode  

gabungan 

(eliminasi-

substitusi) 

8. Pengertian 

metode 

Determinan 

9. Menentukan

 himpunan

 penyelesaian

 dengan 

 metode

 determinan 

 

 

mengindentifikasi 

masalah 

b) Siswa   berdiskusi dalam 

kelompoknya 

mengidentifikasi 

sebanyak mungkin 

jawaban masalah yang 

terdapat pada LKS , 

kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis 

(jawaban sementara atas 

pertanyaan masalah). 

Data collection 

(Pengumpulan Data). 

a) Kelompok Siswa   yang 

mengalami kesulitan 

mendapat scaffolding 

dari guru 

b) Siswa   mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan 

untuk membuktikan 

benar atau tidaknya 

hipotesis. 

Data Processing 

(Pengolahan Data) 

tiga variabel 

dengan metode 

eliminasi 

5) Menentukan 

model 

matematika dari 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

gabungan 

6) Menyelesaikan 

masalah nyata 

yang berkaitan 

dengan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

Nilai bilangan 

itu sama 

dengan 21 kali 

jumlah ketiga 

angkanya 

kemudian 

ditambah 

dengan 13. 

Carilah 

bilangan itu. 

3. Sebuah kios 

menjual 

bermacam-

macam buah di 

antaranya jeruk, 

salak, dan apel. 

Seseorang yang 

membeli 1 kg 

jeruk, 3 kg 

salak, dan 2 kg 

apel harus 

membayar Rp. 

33.000,00. 

Orang yang 

membeli 2 kg 

jeruk, 1 kg 

salak, dan 1 kg 

apel harus 

membayar Rp. 
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a) Guru  memberikan 

penguatan seperlunya 

selama proses diskusi 

berlangsung 

Verification (Pembuktian) 

a) Siswa   melakukan 

pemeriksaan secara 

cermat untuk 

membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis yang 

ditetapkan tadi dengan 

temuan alternatif, 

dihubungkan dengan 

hasil diskusi. 

Generalization (menarik 

kesimpulan/ generalisasi) 

a) Siswa   menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat 

dijadikan prinsip umum 

dan berlaku untuk 

semua kejadian atau 

masalah yang sama, 

dengan memperhatikan 

hasil verifikasi 

  

gabungan 

7) menentukan 

model 

matematika dari 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

determinasi 

8) menyelesaikan 

masalah nyata 

yang berkaitan 

dengan 

persamaan linier 

tiga variabel 

dengan metode 

determinasi 

23.500,00. 

Orang yang 

membeli 1 kg 

jeruk, 2 kg 

salak, dan 3 kg 

apel harus 

membayar Rp. 

36.500,00. 

Berapakah 

harga per 

kilogram salak, 

harga per 

kilogram jeruk, 

dan harga per 

kilogram apel ? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

KELAS  EKSPERIMEN 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode substitusi  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode substitusi  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

substitusi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

substitusi dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

substitusi  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode substitusi dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

substitusi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

substitusi dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode substitusi berdasarkan ciri-

ciri yang ditemukan dengan 

bahasanya sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  substitusi, metode 

eliminasi, metode gabungan, dan 

metode determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode substitusi 

dari situasi nyata dan matematika, 

serta menentukan jawab dan 

menganalisis model sekaligus 

jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode substitusi  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, Siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode substitusi. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode substitusi. 

D. Materi Pembelajaran 

1) Pertemuan Kesatu 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode substitusi 

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode substitusi 

2)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian Siswa   diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

3) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa   yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi Siswa   

yang berhasil dalam pengayaan. 

 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

1) Pertemuan Kesatu 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

b) Strategi  :  Scaffolding 

c) Metode  : Diskusi, Tanya Jawab 

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa   

b. Lembar penilaian 
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c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  

e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 

G. Sumber Belajar 

1) Buku Siswa   kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis Siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengingatkan kembali materi prasyarat pada materi sebelumnya 

dengan tanya jawab.  

2) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

1) Guru menyampaikan tema pertemuan ini adalah  tema 

peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dikaitkan dengan pengalaman Siswa  

60 

menit 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

rangsangan) dengan kehidupan dunia nyata. 

2) Siswa  diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada topik materi  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

1) Guru memberikan kesempatan pada Siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

a. Mengajukan pertanyaan tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

substitusi. Misalnya : 

a) Apa yang dimaksud dengan pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi? 

b) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi  tersebut? 

c) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi tersebut? 

d) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi itu bekerja 

? 

e) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi ?  

f) Bagaimanakah materi pengertian, 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan 

Siswa  ? 

2) Siswa   yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal literasi matematika diberikan LKS dan LTS 

bertema sebagai Scaffolding sedangkan siswa yang 

tidak mengalami kesulitan tidak diberikan scaffolding 

berupa LKS dan LTS bertema. 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa   di bentuk ke dalam kelompoknya sesuai 

dengan kemampuan berpikirnya atau Zone of 

Proximal Development (ZPD) yang sudah diatur 

sebelum pembelajaran dimulai yang terdiri dari 4-6 

siswa   setiap kelompok. 

2) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan. 

Verification  

(pembuktian) 

Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumber. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

substitusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi 

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode substitusi yang 

dilakukan dan Siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi 
 

  

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

15 

menit 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

sekolah atau dirumah. 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan Siswa    yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode substitusi. 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode substitusi 

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu. 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa   berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

PLTV 

b) Siswa   menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa   menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 
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b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

c) Siswa   memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa    saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika Siswa   

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

3 Pengetahuan 

a) Siswa   mampu menentukan 

pengertian PLTV 

b) Siswa   mampu menentukan unsur-

unsur PLTV 

c) Siswa   mampu menentukan sifat-

sifat PLTV 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 

2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian: Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 
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b. Bentuk Instrumen:  Uraian 

c. Kisi-kisi: 

 
 

 
 

 

 

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada Siswa   yang belum mencapai KKM maupun 

kepada Siswa   yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada Siswa   yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi Siswa   yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 
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1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan Siswa   mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada Siswa   yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

Siswa  . 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa   
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 
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KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,  Semarang,     November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang, Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002 NIP. - 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA   1 

(LKS 1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  :  45 Menit 

Tujuan Pembelajaran 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel dengan metode substitusi. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga variabel 

dengan metode substitusi. 

Petunjuk Pengerjaan: 

1) Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2) Kerjakan soal-soal berikut ini dalam kelompok masing-masing.  

3) Diskusikan jawaban terhadap masalah di dalam kelompok masing-masing.  

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Kompetensi Dasar 

 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode substitusi. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier 

tiga variabel dengan metode substitusi. 

 

Indikator 

 

Kelompok/Kelas : 

Anggota Kelompok : 

1. ……………………… 3.   ………………………… 

2. ……………………… 4.   …………………… … 
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4) Bantulah temanmu yang mengalami kesulitan  

5) Diskusikan kesulitan yang ditemui, jika dalam kelompok belum diperoleh jawabannya 

mintalah bantuan guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 

 

 

 

 

1. Tiga orang Siswa   SMA Negeri 15 semarang yang bernama Amelia, Intan dan 

Risma yang akan membeli penghapus, pensil, dan buku di toko buku yang 

sama. Amelia membeli 3 penghapus, 4 pensil, dan 5 buku dengan harga Rp 

26.000,00. Intan membeli 5 penghapus, 2 pensil, dan 1 buku dengan harga Rp 

12.000,00. Dan Risma membelu 1 penghapus, 1 pensil, dan 2 buku dengan 

harga 9.000,00. Tentukan berapa harga 1 penghapus, 1 pensil, dan 1 buku ?” 

  

 Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

a) Pernahkah kalian pergi ke toko buku membeli penghapus, pensil dan buku ?  

b) Bagaiman cara kalian mengetahui harga 1 penghapus, 1 pensil, dan 1 buku ?  

c) Apakah hubungan permasalahan ini dengan persamaan linier tiga variabel ? 

d) Coba kalian sebutkan permasalahn lain yang berhubungan dengan persamaan 

linier tiga variabel ? 

Penyelesaian………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

                

 

Kegiatan 1  

Permasalahan dari dunia  nyata kemampuan literasi 

communication 
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Tiga orang Siswa   SMA Negeri 15 semarang yang bernama Amelia, Intan dan Risma  

akan membeli penghapus, pensil, dan buku di toko buku yang sama. Amelia membeli 3 

penghapus, 4 pensil, dan 5 buku dengan harga Rp 26.000,00. Intan membeli 5 

penghapus, 2 pensil, dan 1 buku dengan harga Rp 12.000,00. Dan Risma membeli 1 

penghapus, 1 pensil, dan 2 buku dengan harga 9.000,00. Tentukan berapa harga 1 

penghapus, 1 pensil, dan 1 buku ?” 

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1) Apakah kalian menggunakan variabel untuk menyatakan banyak penghapus, pensil 

dan buku ? 

2) Variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan banyak penghapus, pensil 

dan buku ? 

3) Coba kalian buat model matematika dari permasalahan di atas ? 

 

Penyelesaian 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

                

 

Kegiatan 2 

 Mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika 

(Mathematising) 
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Dari 2 masalah itu, kita memperoleh jawaban bahwa permasalahan tersebut 

termasuk persamaan linier tiga variabel.  

Persamaan linier tiga variabel adalah 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sistem persamaan linier tiga variabel adalah 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

Tiga orang Siswa   SMA Negeri 15 semarang yang bernama Amelia, Intan dan Risma  

akan membeli penghapus, pensil, dan buku di toko buku yang sama. Amelia membeli 3 

penghapus, 4 pensil, dan 5 buku dengan harga Rp 26.000,00. Intan membeli 5 

penghapus, 2 pensil, dan 1 buku dengan harga Rp 12.000,00. Dan Risma membeli 1 

penghapus, 1 pensil, dan 2 buku dengan harga 9.000,00. Tentukan berapa harga 1 

penghapus, 1 pensil, dan 1 buku ?” 

 

Kegiatan 3  

Kemampuan menalar dan berpikir logis untuk 

menghasilkan kesimpulan (Reasoning and Argument)  

 

) 

 

 

 

Kegiatan 4 

Kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah literasi  

(Devising Strategies for Solving Problems,using simbolic,and  

Mathematics Tools) 

) 

)  

 

) 
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Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1. Carilah penyelesaian permasalahan tersebut dengan metode substitusi ? 

2. Berapakah harga 1 penghapus, 1 pensil dan 1 buku ? 

Penyelesaian : 

Langkah 1  

Misalkan :  Penghapus  = x  

Pensil   = y  

Buku   = z  

Langkah 2  

Dik : ....................................................... (1)  

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

................................................................ (3)  

Dit = .................................................................................................................................... 

Langkah 3 : Pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan (3), kemudian nyatakan 

salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lainnya.  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 4 : Nilai variabel x pada persamaan (4) menggantikan variabel x pada 

persamaan (1) dan (2)  

 Persamaan (1)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Persamaan (2)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 5 : Pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan (5), kemudian nyatakan 

salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lainnya. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 6 : Nilai variabel y pada persamaan (7) menggantikan variabel y pada 

persamaan (6)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 7 : Substitusikan nilai z = ... ke persamaan (7)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 8 : Substitusikan nilai z = ... dan y = ... ke persamaan (3) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Jadi, harga penghapus = Rp ...................., pensil = Rp ...................., dan  

buku = Rp ...............................   (Skor 4 ) 
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LEMBAR TUGAS SISWA   1 

(LTS 1) 

 

 

 

Tika, Rani, dan Dian berbelanja 

keperluan sekolah di toko yang sama. 

Tika membeli dua buah buku tulis, dua 

buah pensil, dan sebuah pengaris 

dengan harga Rp 8.000,-. Rani membeli 

sebuah buku tulis, duah buah pensil, 

dan sebuah penggaris dengan harga Rp 

6.000,-. Dian membeli tiga buah buku 

tulis, sebuah pensil, dan pengaris 

dengan harga Rp 9.000,-. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode substitusi. 

Tentukan harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL LITERASI MATEMATIKA 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA   1 
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Jadi, harga untuk sebuah buku tulis adalah Rp 2.000, harga sebuah  

pensil Rp 1.000, dan harga sebuah penggaris adalah Rp 2.000.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

KELAS  EKSPERIMEN 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode eliminasi  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode eliminasi  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

eliminasi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

eliminasi dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

eliminasi  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode eliminasi dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

eliminasi untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna 

tiap besaran secara lisan maupun 

tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

eliminasi dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode eliminasi berdasarkan ciri-ciri 

yang ditemukan dengan bahasanya 

sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  substitusi, metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode eliminasi dari 

situasi nyata dan matematika, serta 

menentukan jawab dan menganalisis 

model sekaligus jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode eliminasi  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, Siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode eliminasi. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode eliminasi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode eliminasi  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode eliminasi  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

b) Strategi  :  Scaffolding 

c) Metode  : Diskusi, Tanya Jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  
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e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 

G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kedua  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis Siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengingatkan kembali materi prasyarat pada materi sebelumnya 

dengan tanya jawab.  

2) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

1) Guru menyampaikan tema pertemuan ini adalah  tema 

peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dikaitkan dengan pengalaman Siswa  

dengan kehidupan dunia nyata. 

2) Siswa  diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian 

60 

menit 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

pada topik materi  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

1) Guru memberikan kesempatan pada Siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

a. Mengajukan pertanyaan tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

eliminasi. Misalnya : 

a) Apa yang dimaksud dengan pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode eliminasi ? 

b) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode eliminasi   tersebut? 

c) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode eliminasi  tersebut? 

d) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode eliminasi  itu 

bekerja ? 

e) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode eliminasi  ?  

f) Bagaimanakah materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

metode eliminasi  itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan 

Siswa  ? 

2) Siswa   yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal literasi matematika diberikan LKS dan LTS 

bertema  sebagai Scaffolding sedangkan siswa yang 

tidak mengalami kesulitan tidak diberikan scaffolding 

berupa LKS dan LTS bertema. 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa   di bentuk ke dalam kelompoknya sesuai 

dengan kemampuan berpikirnya atau Zone of 

Proximal Development (ZPD) yang sudah diatur 

sebelum pembelajaran dimulai yang terdiri dari 4-6 

siswa   setiap kelompok. 

2) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan. 

Verification  

(pembuktian) 

Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumber. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

eliminasi  berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode eliminasi  yang 

dilakukan dan Siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  
 

  

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode eliminasi  yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 

 

15 

menit 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan Siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode eliminasi. 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode eliminasi  

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

PLTV 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 
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terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian PLTV 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur PLTV 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat PLTV 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 

2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian  : Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen : Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen :  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
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2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS :. ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 
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No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,  Semarang,     November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang, Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002 NIP. - 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 

(LKS 2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  : 45 Menit 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel dengan metode eliminasi. 

2. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga variabel 

dengan metode eliminasi. 

Petunjuk Pengerjaan: 

1) Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2) Kerjakan soal-soal berikut ini dalam kelompok masing-masing.  

3) Diskusikan jawaban terhadap masalah di dalam kelompok masing-masing.  

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Kompetensi Dasar 

 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode eliminasi 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier 

tiga variabel dengan metode eliminasi 

 

Indikator 

 

Kelompok/Kelas : 

Anggota Kelompok : 

1. ……………………… 3.   ………………………… 

2. ……………………… 4.   …………………… … 
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4) Bantulah temanmu yang mengalami kesulitan  

5) Diskusikan kesulitan yang ditemui, jika dalam kelompok belum diperoleh 

jawabannya mintalah bantuan guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih 

dahulu. 

 

 

 

Gading, Rifky, Monika, dan Naufal membeli buah-buahan di kios buah yang sama. 

Gading membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan sebuah mangga dan membayar Rp 

14.000,00. Rifky membeli 1 pisang, 1 jamu biji, dan 2 mangga dan membayar Rp 

13.000,00. Monika membeli 1 pisang, 3 jambu biji, dan sebuah mangga dan 

membayar Rp 15.000,00. Berapakah yang harus dibayar Naufal jika membeli 1 

pisang, 1 jambu biji, dan 1 mangga ? 

 

 Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

a) Pernahkah kalian pergi ke toko buah membeli buah-buahan ?  

b) Bagaiman cara kalian mengetahui harga 1 pisang, 1 jambu biji, dan 1 mangga ?  

c) Apakah hubungan permasalahan ini dengan persamaan linier tiga variabel ? 

d) Coba kalian sebutkan permasalahn lain yang berhubungan dengan persamaan 

linier tiga variabel ? 

Penyelesaian………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

Kegiatan 1  

Permasalahan dari dunia  nyata kemampuan literasi 

communication 
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Gading, Rifky, Monika, dan Naufal membeli buah-buahan di kios buah yang sama. 

Gading membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan sebuah mangga dan membayar Rp 

1.400,00. Rifky membeli 1 pisang, 1 jamu biji, dan 2 mangga dan membayar Rp 

1.300,00. Monika membeli 1 pisang, 3 jambu biji, dan sebuah mangga dan 

membayar Rp 1.500,00. Berapakah yang harus dibayar Naufal jika membeli 1 

pisang, 1 jambu biji, dan 1 mangga ? 

 

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1) Apakah kalian menggunakan variabel untuk menyatakan banyak pisang, jambu biji 

dan mangga ? 

2) Variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan banyak pisang, jambu biji 

dan mangga ? 

3) Coba kalian buat model matematika dari permasalahan di atas ? 

 

Penyelesaian 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

Kegiatan 2 

 Mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika 

(Mathematising) 
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Dari 2 masalah itu, kita memperoleh jawaban bahwa permasalahan tersebut 

termasuk persamaan linier tiga variabel.  

Persamaan linier tiga variabel 

adalah..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sistem persamaan linier tiga variabel adalah 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

Gading, Rifky, Monika, dan Naufal membeli buah-buahan di kios buah yang sama. 

Gading membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan sebuah mangga dan membayar Rp 

1.400,00. Rifky membeli 1 pisang, 1 jamu biji, dan 2 mangga dan membayar Rp 

1.300,00. Monika membeli 1 pisang, 3 jambu biji, dan sebuah mangga dan 

membayar Rp 1.500,00. 

Kegiatan 3  

Kemampuan menalar dan berpikir logis untuk 

menghasilkan kesimpulan (Reasoning and Argument)  

 

) 

 

 

 

Kegiatan 4 

Kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah literasi  

(Devising Strategies for Solving Problems,using simbolic,and  

Mathematics Tools) 

) 

)  

 

) 
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Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1. Carilah penyelesaian permasalahan tersebut dengan metode eliminasi ? 

2. Berapakah harga 1 pisang, 1 jambu biji dan 1 mangga ? 

3. Berapakah yang harus dibayar Naufal jika membeli 1 pisang, 1 jambu biji, dan 1 

mangga ? 

Penyelesaian : 

Langkah 1 : Ubah kalimat soal di atas menjadi kalimat matematika  

Pisang   = x  

Jambu biji  = y  

Mangga  = z  

Langkah 2  

Dik :....................................................... (1)  

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

................................................................ (3)  

Dit =.................................................................................................................................... 

Langkah 3 : Eliminasi peubah x dan y pada persamaan (2) dan (1)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 4 : Eliminasi peubah z pada persamaan (3) dan (2)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 5 : Eliminasi peubah z pada persamaan (1) dan (2)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 6 : Eliminasi x pada persamaan (4) dan (5)  

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Langkah 7 : Eliminasi y pada persamaan (5) dan (4)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 7 : Substitusikan nilai z =... ke persamaan (7)  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Jadi, harga 1 pisang = Rp...................., 1  jambu biji = Rp...................., dan  

1 mangga = Rp...............................   (Skor 4 ) 

Langkah 8 : substitusikan nilai x, y dan z ke persamaan x+y+z 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Jadi  Naufal harus membayar 1 pisang, 1 jambu biji, dan 1 mangga sebesar 

Rp.............................. 
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LEMBAR TUGAS SISWA 2 

(LTS 2) 

 

 

 

 Tiga siswa SMA yang  bernama 

Devina, Salsa dan Hardini yang akan 

membeli penghapus, pensil, dan 

buku. Devina membeli 3 penghapus, 

4 pensil, dan 5 buku dengan harga Rp 

26.000,00. Salsa membeli 5 

penghapus, 2 pensil, dan 1 buku 

dengan harga Rp 12.000,00. Dan Hardini membeli 1 penghapus, 1 pensil, dan 2 buku 

dengan harga 9.000,00.  

Pertanyaan : 

1. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode eliminasi ? 

2. Tentukan berapa harga penghapus, pensil, dan buku ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL LITERASI MATEMATIKA 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

KELAS  EKSPERIMEN 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode gabungan  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode gabungan  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

gabungan untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

gabungan dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

gabungan  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode gabungan dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

gabungan untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna 

tiap besaran secara lisan maupun 

tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

gabungan dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode gabungan berdasarkan ciri-

ciri yang ditemukan dengan 

bahasanya sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  substitusi, metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode gabungan dari 

situasi nyata dan matematika, serta 

menentukan jawab dan menganalisis 

model sekaligus jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode gabungan  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode gabungan . 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode gabungan . 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode gabungan  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode gabungan  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

b) Strategi  :  Scaffolding 

c) Metode  : Diskusi, Tanya Jawab 

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  

e. LCD 
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Bahan : 

1) Spidol 

G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis Siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengingatkan kembali materi prasyarat pada materi sebelumnya 

dengan tanya jawab.  

2) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

1) Guru menyampaikan tema pertemuan ini adalah  tema 

peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dikaitkan dengan pengalaman Siswa  

dengan kehidupan dunia nyata. 

2) Siswa  diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada topik materi  pengertian, penyelesaian, dan 

60 

menit 
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Pertemuan Ketiga  Waktu 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

1) Guru memberikan kesempatan pada Siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

a. Mengajukan pertanyaan tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

gabungan . Misalnya : 

a) Apa yang dimaksud dengan pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode gabungan ? 

b) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode gabungan   tersebut? 

c) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode gabungan  tersebut? 

d) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode gabungan  itu 

bekerja ? 

e) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode gabungan  ?  

f) Bagaimanakah materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode gabungan  itu berperan dalam 
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Pertemuan Ketiga  Waktu 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan 

Siswa  ? 

2) Siswa   yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal literasi matematika diberikan LKS dan LTS  

bertema sebagai Scaffolding sedangkan siswa yang 

tidak mengalami kesulitan tidak diberikan scaffolding 

berupa LKS dan LTS bertema. 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa   di bentuk ke dalam kelompoknya sesuai 

dengan kemampuan berpikirnya atau Zone of 

Proximal Development (ZPD) yang sudah diatur 

sebelum pembelajaran dimulai yang terdiri dari 4-6 

siswa   setiap kelompok. 

2) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan. 

Verification  

(pembuktian) 

Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumber. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

gabungan  berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
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Pertemuan Ketiga  Waktu 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode gabungan  yang 

dilakukan dan Siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  
 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode gabungan  yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 

Guru : 

1) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

15 

menit 
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Pertemuan Ketiga  Waktu 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode gabungan  

2) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

PLTV 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

3 Pengetahuan Pengamatan Penyelesaian 
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a) Siswa mampu menentukan 

pengertian PLTV 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur PLTV 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat PLTV 

dan tes tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 

2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian  : Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen : Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen :  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
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2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 
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No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  Semarang,       November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang, Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002 NIP. - 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 

(LKS 3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu   :  45  Menit 

Tujuan Pembelajaran 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel dengan metode gabungan 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga variabel 

dengan metode gabungan 

Petunjuk Pengerjaan: 

1) Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2) Kerjakan soal-soal berikut ini dalam kelompok masing-masing.  

3) Diskusikan jawaban terhadap masalah di dalam kelompok masing-masing.  

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Kompetensi Dasar 

 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode gabungan 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier 

tiga variabel dengan metode gabungan 

 

Indikator 

 

Kelompok/Kelas : 

Anggota Kelompok : 

1. ……………………… 3.   ………………………… 

2. ……………………… 4.   …………………… … 
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4) Bantulah temanmu yang mengalami kesulitan  

5) Diskusikan kesulitan yang ditemui, jika dalam kelompok belum diperoleh 

jawabannya mintalah bantuan guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih 

dahulu. 

 

 

 

 

Aini, Nia dan Nisa pergi bersama-sama ke toko buah, aini membeli 2 kg apel, 2 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

anggur dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 61.000,00. Nisa membeli 1 kg membeli 1 kg 

apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp 80.000,00. Tentukan harga 1 kg 

apel, 1 kg anggur dan 4 kg jeruk ? 

 

 Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

a) Pernahkah kalian pergi ke toko buah membeli buah-buahan ?  

b) Bagaiman cara kalian mengetahui harga 1 apel, 1 anggur, dan 1 jeruk ?  

c) Apakah hubungan permasalahan ini dengan persamaan linier tiga variabel ? 

d) Coba kalian sebutkan permasalahn lain yang berhubungan dengan persamaan 

linier tiga variabel ? 

Penyelesaian………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

                

 

Kegiatan 1  

Permasalahan dari dunia  nyata kemampuan literasi 

communication 
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Aini, Nia dan Nisa pergi bersama-sama ke toko buah, aini membeli 2 kg apel, 2 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

anggur dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 61.000,00. Nisa membeli 1 kg membeli 1 kg 

apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp 80.000,00. Tentukan harga 1 kg 

apel, 1 kg anggur dan 4 kg jeruk ? 

 

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1) Apakah kalian menggunakan variabel untuk menyatakan banyak apel, anggur dan 

jeruk ? 

2) Variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan banyak apel, anggur dan 

jeruk ? 

3) Coba kalian buat model matematika dari permasalahan di atas ? 

 

Penyelesaian 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

                

 

 

Kegiatan 2 

 Mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika 

(Mathematising) 

 

 

 

Kegiatan 3  

Kemampuan menalar dan berpikir logis untuk 

menghasilkan kesimpulan (Reasoning and Argument)  

 

) 
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Dari 2 masalah itu, kita memperoleh jawaban bahwa permasalahan tersebut 

termasuk persamaan linier tiga variabel.  

Persamaan linier tiga variabel adalah 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sistem persamaan linier tiga variabel adalah 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

Aini, Nia dan Nisa pergi bersama-sama ke toko buah, aini membeli 2 kg apel, 2 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur 

dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 61.000,00. Nisa membeli 1 kg membeli 1 kg apel, 3 kg 

anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp 80.000,00. Tentukan harga 1 kg apel, 1 kg 

anggur dan 4 kg jeruk ? 

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1. Carilah penyelesaian permasalahan tersebut dengan metode gabungan ? 

2. Berapakah harga 1 apel, 1 anggur dan 1 jeruk ? 

3. Berapakah yang harus dibayar Naufal jika membeli 1 apel, 1 anggur, dan 1 jeruk ? 

Kegiatan 4 

Kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah literasi  

(Devising Strategies for Solving Problems,using simbolic,and  

Mathematics Tools) 

) 

)  

 

) 
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Penyelesaian : 

Langkah 1 : Ubah kalimat soal di atas menjadi kalimat matematika  

Apel   = x  

Anggur  = y  

Jeruk   = z  

Langkah 2  

Dik : ....................................................... (1)  

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

................................................................ (3)  

Dit = .................................................................................................................................... 

Langkah 3 : Eliminasi peubah z pada persamaan (1) dan (2) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 4 : Eliminasi peubah z pada persamaan (2) dan (3) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 5 : Eliminasi peubah y pada persamaan (5) dan (4) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 6 : Substitusikan nilai x = ... pada persamaan (4) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

Langkah 7 : Substitusikan nilai x = ... dan y = ... pada persamaan (1) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Jadi, harga 1 apel = Rp ...................., 1  anggur = Rp ...................., dan  

1 jeruk = Rp ...............................   (Skor 4 ) 

Langkah 8 : substitusikan nilai x, y dan z ke persamaan x+y+4z 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Jadi, harga 1 kg apel, 1 kg anggur dan 4 kg jeruk adalah Rp. ....................................... 
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LEMBAR TUGAS SISWA 3 

(LTS 3) 

 

 

 

Pada sebuah toko buku, Vidia membeli 4 buku, 2 

pulpen dan 3 pensil dengan Rp 26.000,00. Amirul 

membeli 3 buku, 3 pulpen dan 1 pensil dengan 

harga Rp 21.000,00. Anik membeli 3 buku dan 1 

pensil dengan harga Rp 12.000,00. Jika Soni 

membeli 2 pulpen dan 3 pensil, maka tentukan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh Bibah.  

Pertanyaan : 

1. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode gabungan ? 

2. Tentukan berapa harga buku, pulpen, dan pensil ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL LITERASI MATEMATIKA 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 

KELAS  EKSPERIMEN 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode determinan  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode determinan  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

determinan untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

determinan dan mampu 

menerapkan berbagai strategi yang 

efektif dalam menentukan 

himpunan penyelesaiannya serta 

memeriksa kebenaran jawabannya 

dalam penyelesaian masalah 

matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

determinan  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode determinan dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

determinan untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna 

tiap besaran secara lisan maupun 

tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

determinan dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode determinan berdasarkan ciri-

ciri yang ditemukan dengan bahasanya 

sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  substitusi, metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode determinan dari 

situasi nyata dan matematika, serta 

menentukan jawab dan menganalisis 

model sekaligus jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode determinan  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode determinan . 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode determinan . 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode determinan  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode determinan  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

b) Strategi  :  Scaffolding 

c) Metode  : Diskusi, Tanya Jawab 

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  
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e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 

G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Keempat  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis Siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengingatkan kembali materi prasyarat pada materi sebelumnya 

dengan tanya jawab.  

2) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

1) Guru menyampaikan tema pertemuan ini adalah  tema 

peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dikaitkan dengan pengalaman Siswa  

dengan kehidupan dunia nyata. 

2) Siswa  diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian 

60 

menit 
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Pertemuan Keempat  Waktu 

pada topik materi  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan . 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

1) Guru memberikan kesempatan pada Siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

a. Mengajukan pertanyaan tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

determinan . Misalnya : 

a) Apa yang dimaksud dengan pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode determinan ? 

b) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode determinan   

tersebut? 

c) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode determinan  

tersebut? 

d) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode determinan  itu 

bekerja ? 

e) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode determinan  ?  

f) Bagaimanakah materi pengertian, 
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Pertemuan Keempat  Waktu 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode determinan  itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan 

Siswa  ? 

2) Siswa   yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal literasi matematika diberikan LKS dan LTS 

bertema  sebagai Scaffolding sedangkan siswa yang 

tidak mengalami kesulitan tidak diberikan scaffolding 

berupa LKS dan LTS bertema. 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa   di bentuk ke dalam kelompoknya sesuai 

dengan kemampuan berpikirnya atau Zone of 

Proximal Development (ZPD) yang sudah diatur 

sebelum pembelajaran dimulai yang terdiri dari 4-6 

siswa   setiap kelompok. 

2) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan. 

Verification  

(pembuktian) 

Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumber. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

determinan  berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
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Pertemuan Keempat  Waktu 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan  dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode determinan  yang 

dilakukan dan Siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan. 
 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode determinan  yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 

15 

menit 
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Pertemuan Keempat  Waktu 

Guru : 

1) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode determinan  

2) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan  kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

PLTV 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur PLTV 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 
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diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian PLTV 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur PLTV 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat PLTV 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 

2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian  : Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen : Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
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2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 
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No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,  Semarang,      November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang,  Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd  Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002  NIP. - 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 4 

(LKS 4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  :  45  Menit 

Tujuan Pembelajaran 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel dengan metode determinan 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga variabel 

dengan metode determinan 

Petunjuk Pengerjaan: 

1) Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2) Kerjakan soal-soal berikut ini dalam kelompok masing-masing.  

3) Diskusikan jawaban terhadap masalah di dalam kelompok masing-masing.  

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Kompetensi Dasar 

 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode determinan 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier 

tiga variabel dengan metode determinan 

 

Indikator 

 

Kelompok/Kelas : 

Anggota Kelompok : 

1. ……………………… 3.   ………………………… 

2. ……………………… 4.   …………………… … 
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4) Bantulah temanmu yang mengalami kesulitan  

5) Diskusikan kesulitan yang ditemui, jika dalam kelompok belum diperoleh 

jawabannya mintalah bantuan guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih 

dahulu. 

 

 

 

Ani, Ririn, dan Ica pergi bersama – sama ke toko tanaman hias. Ani membeli 2 

bunga mawar, 2 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 50.000 . Ririn membeli 

3 bunga mawar, 1 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 40.000. Tidak 

ketinggalan Ica membeli 1 bunga mawar, 3 anggrek dan 2 bunga lily seharga Rp 

70.000.  

 

 Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

a) Pernahkah kalian pergi ke toko bunga membeli bunga ?  

b) Bagaiman cara kalian mengetahui harga 1 bunga mawar, 1 bunga anggrek, dan 1 

bunga lily ?  

c) Apakah hubungan permasalahan ini dengan persamaan linier tiga variabel ? 

d) Coba kalian sebutkan permasalahn lain yang berhubungan dengan persamaan 

linier tiga variabel ? 

Penyelesaian………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

       

Kegiatan 1  

Permasalahan dari dunia  nyata kemampuan literasi 

communication 
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Ani, Ririn, dan Ica pergi bersama – sama ke toko tanaman hias. Ani membeli 2 

bunga mawar, 2 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 50.000 . Ririn membeli 

3 bunga mawar, 1 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 40.000. Tidak 

ketinggalan Ica membeli 1 bunga mawar, 3 anggrek dan 2 bunga lily seharga Rp 

70.000.  

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1) Apakah kalian menggunakan variabel untuk menyatakan banyak bunga mawar, 

anggrek dan bunga lily ? 

2) Variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan banyak bunga mawar, 

anggrek dan bunga lily ? 

3) Coba kalian buat model matematika dari permasalahan di atas ? 

 

Penyelesaian 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

………………………………………………………….………….................... 

……………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………  (skor 2) 

                

 

 

 

Kegiatan 2 

 Mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika 

(Mathematising) 
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Dari 2 masalah itu, kita memperoleh jawaban bahwa permasalahan tersebut 

termasuk persamaan linier tiga variabel.  

Persamaan linier tiga variabel adalah 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sistem persamaan linier tiga variabel adalah 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

Ani, Ririn, dan Ica pergi bersama – sama ke toko tanaman hias. Ani membeli 2 

bunga mawar, 2 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 50.000 . Ririn membeli 

3 bunga mawar, 1 anggrek dan 1 bunga lily, dengan harga Rp 40.000. Tidak 

ketinggalan Ica membeli 1 bunga mawar, 3 anggrek dan 2 bunga lily seharga Rp 

70.000. Tentukan harga untuk membeli 1 bunga mawar, 3 bunga anggrek dan 2 

bunga lily ? 

Jawablah Pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan ! 

1. Carilah penyelesaian permasalahan tersebut dengan metode gabungan ? 

Kegiatan 3  

Kemampuan menalar dan berpikir logis untuk 

menghasilkan kesimpulan (Reasoning and Argument)  

 

) 

 

 

 

Kegiatan 4 

Kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah literasi  

(Devising Strategies for Solving Problems,using simbolic,and  

Mathematics Tools) 

) 

)  

 

) 
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2. Berapakah harga untuk membeli 1 bunga mawar,3 bunga anggrek dan 2 bunga lily ? 

 

Penyelesaian : 

Langkah 1 : Ubah kalimat soal di atas menjadi kalimat matematika  

  Bunga Mawar              = x 

  Bunga Anggrek           = y 

 Bunga lily                    = z 

 

Langkah 2  

Dik : ....................................................... (1)  

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

................................................................ (3)  

Dit = .................................................................................................................................... 

Langkah 3 : Mengubah SPLTV ke bentuk matriks 

Pertama, kita ubah sistem persamaan yang ditanyakan dalam soal ke bentuk matriks : 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Langkah 4 : Tentukan nilai D, Dx, Dy dan Dz dengan ketentuan seperti pada langkah-

langkah di atas 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Langkah 5 : Menentukan nilai x, y, z 

Setelah nilai D, Dx, Dy, dan Dz kita peroleh, langkah terakhir adalah menentukan nilai x, 

y, dan z 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

harga untuk membeli 1 bunga mawar, 3 bunga anggrek dan 2 bunga lily 

Jadi, harga 1 Bunga Mawar = Rp ...................., 1  Bunga anggrek = Rp ...................., 

dan 1 Bunga Lily = Rp ...............................   (Skor 4 ) 

Langkah 6 : substitusikan nilai x, y dan z ke persamaan x+3y+2z 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Jadi, harga untuk membeli 1 bunga mawar, 3 bunga anggrek dan 2 bunga lily adalah Rp. 

....................................... 
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LEMBAR TUGAS SISWA 4 

(LTS 4) 

 

 

Perhatikan gambar berikut ! 

Umur pak Andi 28 tahun lebih tua 

dari umur Amira. Umur bu Andi 6 

tahun lebih muda dari pak Andi. 

Jika jumlah umur pak Andi, bu 

Andi dan Amira 119 tahun, 

Berapa jumlah umur Amira dan 

bu Andi ? 

Pertanyaan : 

1. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode determinan ? 

2. Berapa jumlah umur Amira dan bu Andi adalah.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL LITERASI MATEMATIKA 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 3 

No Jawaban Skor 

 Misal = 

Umur Pak Andi  = X 

Umur Amira       = Y 

Umur Bu Andi    = Z 

Maka  : 

X = Y + 28           ( Pindahkan Variabel ke sisi kiri )              

    X - Y = 28 

Z = X - 6              ( Pindahkan Variabel ke sisi kiri )                

  X - Z = 6 

X + Y + Z = 119 

Ubah ke bentuk Matriks : 

 
Gunakan Metode Crammer 

D ( Determinan ) -> 

 
= ( 0 + 1 + 0 ) – ( 0 - 1 - 1 ) 

= 1 + 2 

= 3 

 

 

DX ( Determinan X ) : 

 
= ( 0 + 119 + 0 ) – ( 0 - 28 - 6 ) 

= 119 + 34 

= 153 

 

 

DY ( Determinan Y ) : 

 
= ( 6 - 28 + 0 ) – ( 0 - 119 + 28 ) 

= -22 + 91 

= 69 

 

 

DZ ( Determinan Z ) : 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-t7W9zSV1tLg/V695opDpFTI/AAAAAAAAAIY/9UQXbjfmED8hqFTamxO2tUdQea010b7twCLcB/s1600/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-9ekOsHMc3lo/V695oi8zEoI/AAAAAAAAAIQ/9J4pKW8AQ0geFSpb7AehA85C6hijxZBRgCEw/s1600/2.png
https://3.bp.blogspot.com/-8zpYU8T4jvE/V695oiEmFnI/AAAAAAAAAIU/xu3Kiv24H5MzGPSLsE9POyqW2xE4JrVDACEw/s1600/3.png
https://1.bp.blogspot.com/-HFHodGjo9lk/V695pOUJOlI/AAAAAAAAAIc/9yhSUROqAlYGocN1eHw3Jw7hiI3ej8_RwCEw/s1600/4.png
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= ( 0 - 6 + 28 ) – ( 0 + 6 - 119 ) 

= 22 + 113 

= 135 

 

Langkah selanjutnya cari nilai X,Y,danZ 

 
 

Jadi, jumlah umur Amira dan Bu Andi = 

Y + Z = 23 + 45 = 68 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-zD0Nm4Tky2g/V695pKXLBeI/AAAAAAAAAIg/0CUqYR72GxAJT6LjIHQMHzEs-oJ-R7ydQCEw/s1600/5.png
https://2.bp.blogspot.com/-mNAVea9xHck/V695pHCigfI/AAAAAAAAAIk/nXpG74IbmpEm-FDmhSYv1kuSSzz1skFKQCEw/s1600/6.png
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

KELAS  KONTROL 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode substitusi  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode substitusi  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

substitusi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

substitusi dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

substitusi  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode substitusi dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

substitusi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

substitusi dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode substitusi berdasarkan ciri-

ciri yang ditemukan dengan 

bahasanya sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  substitusi, metode 

eliminasi, metode gabungan, dan 

metode determinasi 

 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode substitusi 

dari situasi nyata dan matematika, 

serta menentukan jawab dan 

menganalisis model sekaligus 

jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode substitusi  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode substitusi. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode substitusi. 

D. Materi Pembelajaran 

1) Pertemuan Kesatu 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode substitusi 

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode substitusi 

2)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

3) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan. 

 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

1) Pertemuan Kesatu 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

 

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 



Lampiran  3 

238 
 

d. Laptop  

e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 

G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengaitkan tema peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa  dengan materi 

sebelumnya 

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.   

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

Siswa  diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi  pengertian, 

60 

menit 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

pemberian  

rangsangan) 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode substitusi. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi? 

2) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi  tersebut? 

3) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi tersebut? 

4) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi itu bekerja 

? 

5) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga 

variable (SPLTV) metode substitusi ?  

6) Bagaimanakah materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan 

siswa  ? 

Data  

collection  

1) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi.  
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

(pengumpulan  

data) 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan.  

Verification  

(pembuktian) 

Siswa  mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumber.  

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

substitusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi 

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode substitusi yang 

dilakukan dan siswa  lain diberi kesempatan  untuk 



Lampiran  3 

241 
 

Pertemuan Kesatu  Waktu 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode substitusi. 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode substitusi berlangsung, guru 

mengamati Respon siswa 

 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode substitusi yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode substitusi. 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode substitusi 

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

15 

menit 
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Pertemuan Kesatu  Waktu 

(SPLTV) metode substitusi kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

prisma 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian prisma 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur prisma 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 
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sifat prisma 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 
2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian: Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen:  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-
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ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 
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2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,  Semarang,       November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang, Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002 NIP. - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

KELAS  KONTROL 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode eliminasi  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode eliminasi  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

eliminasi untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

eliminasi dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

eliminasi  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode eliminasi dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

eliminasi untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna 

tiap besaran secara lisan maupun 

tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

eliminasi dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode eliminasi berdasarkan ciri-ciri 

yang ditemukan dengan bahasanya 

sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  eliminasi , metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode eliminasi dari 

situasi nyata dan matematika, serta 

menentukan jawab dan menganalisis 

model sekaligus jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode eliminasi  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode eliminasi . 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode eliminasi . 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode eliminasi  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode eliminasi  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  

e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 
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G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kedua  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengaitkan tema peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa  dengan materi 

sebelumnya 

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Siswa  diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi  pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode eliminasi.  

Problem  

statemen  

Guru memberikan kesempatan pada siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

60 

menit 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab.  

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi ? 

2) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  tersebut? 

3) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi tersebut? 

4) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

eliminasi itu bekerja ? 

5) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

eliminasi ?  

6) Bagaimanakah materi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan siswa  ? 

 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan.  

Verification  Siswa  mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

(pembuktian) memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 

atau teori pada buku sumber.  

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

eliminasi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan. 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode eliminasi yang 

dilakukan dan siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi. 
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Pertemuan Kedua  Waktu 

Catatan : 

Selama pembelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode eliminasi berlangsung, guru 

mengamati Respon siswa 

 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode eliminasi yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi yang baru diselesaikan. 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode eliminasi . 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode eliminasi  

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode eliminasi kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik. 

15 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 
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No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

prisma 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian prisma 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur prisma 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat prisma 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 
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2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian: Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen:  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
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dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 Kegiatan akhir praktikum 30 - Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
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- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,   Semarang,      November   2018 

Kepala SMAN 15 Semarang,  Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd  Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002  NIP. - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

KELAS  KONTROL 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode gabungan  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode gabungan  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

gabungan untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

gabungan dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya serta memeriksa 

kebenaran jawabannya dalam 

penyelesaian masalah matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

gabungan  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode gabungan dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

gabungan untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna 

tiap besaran secara lisan maupun 

tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

gabungan dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode gabungan berdasarkan ciri-ciri 

yang ditemukan dengan bahasanya 

sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  eliminasi , metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode gabungan dari 

situasi nyata dan matematika, serta 

menentukan jawab dan menganalisis 

model sekaligus jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode gabungan  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode gabungan . 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode gabungan . 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode gabungan  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode gabungan  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  

e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 
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G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengaitkan tema peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa  dengan materi 

sebelumnya 

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Siswa  diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi  pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode gabungan.  

Problem  

statemen  

Guru memberikan kesempatan pada siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

60 

menit 
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Pertemuan Ketiga Waktu 

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab.  

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan ? 

2) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  tersebut? 

3) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan tersebut? 

4) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

gabungan itu bekerja ? 

5) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

gabungan ?  

6) Bagaimanakah materi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan siswa  ? 

 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan.  

Verification  Siswa  mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
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Pertemuan Ketiga Waktu 

(pembuktian) memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 

atau teori pada buku sumber.  

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

gabungan berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode gabungan yang 

dilakukan dan siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan. 
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Pertemuan Ketiga Waktu 

Catatan : 

Selama pembelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode gabungan berlangsung, guru 

mengamati Respon siswa 

 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode gabungan yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan yang baru diselesaikan. 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode gabungan . 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode gabungan  

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode gabungan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

15 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 
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Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

pembelajaran pengertian dan unsur 

prisma 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian prisma 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur prisma 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat prisma 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 
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2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian: Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen:  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
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dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 Kegiatan akhir praktikum 30 - Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
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- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,   Semarang,      November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang,  Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd  Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002  NIP. - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 

KELAS  KONTROL 

Sekolah : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x  45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-

aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Indikator 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.3.1. Menyebut mengenai ekspresi 

sistem persamaan tiga variable 

metode determinan  

 

3.3.2. Menjelaskan karakteristik masalah 

otentik yang penyelesaiannya 

terkait dengan model matematika 

sebagai SPLTV metode determinan  

 

3.3.3. Menerapkan SPLTV metode 

determinan untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna tiap besaran 

secara lisan maupun tulisan 

3.3.4. Membedakan konsep sistem 

persamaan tiga variabel metode 

determinan dan mampu 

menerapkan berbagai strategi yang 

efektif dalam menentukan 

himpunan penyelesaiannya serta 

memeriksa kebenaran jawabannya 

dalam penyelesaian masalah 

matematika 

3.3.5. Merancang, model matematika dari 

sebuah permasalahan otentik yang 

merupakan SPLTV metode 

determinan  

3.3.6. Menafsirkan ciri-ciri SPLTV 

metode determinan dari model 

matematika 

4.3.1. Menyesuaikan SPLTV  metode 

determinan untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan menjelaskan 

makna tiap besaran secara lisan 

maupun tulisan 

4.3.2. Memilah dari unsur-unsur yang 

terdapat pada ekspresi sistem 

persamaan tiga variable metode 

determinan dan cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya. 

4.3.3. Menggantikan konsep SPLTV 

metode determinan berdasarkan ciri-

ciri yang ditemukan dengan 

bahasanya sendiri 

4.3.4. Membentuk sebuah permasalahan 

otentik yang merupakan SPLTV 

metode  eliminasi , metode eliminasi, 

metode gabungan, dan metode 

determinasi 

4.3.5. Menyesuaikan model matematika 

berupa SPLTV metode determinan 

dari situasi nyata dan matematika, 

serta menentukan jawab dan 

menganalisis model sekaligus 

jawabnya 

4.3.6. Mengoreksi hasil penyelesaian 

masalah yang diberikan dari SPLTV 

metode determinan  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa  dapat : 

1) Menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel dengan metode determinan. 

2) Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier tiga 

variabel dengan metode determinan. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

2. Pengertian metode determinan  

3. Menentukan himpunan penyelesaian dengan metode determinan  

1)  Materi Pembelajaran Remedial  

1) Guru menjelaskan kembali materi pada kompetensi dasar yang belum 

tuntas, kemudian siswa diminta mempelajari materi tersebut dan 

menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya. Setelah itu, Guru 

memberikan test secara lisan atau tertulis untuk menilai kembali 

penguasaan kompetensi dasar tersebut 

2) Materi Pembelajaran Pengayaan 

1) Siswa yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan dalam buku 

panduan guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang berhasil dalam pengayaan 

E. Model dan Strategi Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran :  Discovery Learning  

F. Media Pembelajaran 

Media/Alat:  

a. Lembar Kerja Siswa 

b. Lembar penilaian 

c. Penggaris, White Board 

d. Laptop  

e. LCD 

Bahan : 

1) Spidol 
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G. Sumber Belajar 

1) Buku siswa kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas X 

Kemendikbud, tahun 2017 

2) Buku lain yang relevan 

3) Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Keempat Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran siswa  sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis siswa   dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

1) Mengaitkan tema peralatan sekolah seperti penghapus, pensil dan 

buku  yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa  dengan materi 

sebelumnya 

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

15 

Menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Siswa  diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi  pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode determinan.  

Problem  

statemen  

Guru memberikan kesempatan pada siswa  untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

60 

menit 
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Pertemuan Keempat Waktu 

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab.  

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan ? 

2) Terdiri dari apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan  tersebut? 

3) Seperti apakah pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan tersebut? 

4) Bagaimana pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

determinan itu bekerja ? 

5) Apa fungsi pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

determinan ?  

6) Bagaimanakah materi pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan itu berperan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karir masa depan siswa  ? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

1) Siswa  mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Siswa  dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan.  

Verification  

(pembuktian) 

Siswa  mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
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Pertemuan Keempat Waktu 

atau teori pada buku sumber.  

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Siswa  berdiskusi untuk menyimpulkan 

1) Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi 

pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode 

determinan berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 

2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan  

3) Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

4) Bertanya atas presentasi tentang materi pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier 

tiga variable (SPLTV) metode determinan yang 

dilakukan dan siswa  lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya.  

5) Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  pengertian, penyelesaian, dan 

penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan. 
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Pertemuan Keempat Waktu 

Kegiatan Penutup 

Siswa  : 

1) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pengertian, penyelesaian, 

dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) 

metode determinan yang baru dilakukan. 

2) Mengagendakan materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 

Guru : 

1) Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan sistem 

persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode determinan. 

2) Siswa  yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio 

/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk 

kerja pada materi pelajaran pengertian, penyelesaian, dan penggunaan 

sistem persamaan linier tiga variable (SPLTV) metode determinan  

3) Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengertian, 

penyelesaian, dan penggunaan sistem persamaan linier tiga variable 

(SPLTV) metode determinan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

15 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas individu 

(PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

1 Sikap Spiritual 

a) Siswa berdoa sebelum dan sesudah  

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 
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pembelajaran pengertian dan unsur 

prisma 

b) Siswa menunjukkan rasa syukur 

atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya bangun ruang sisi datar di 

alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari –hari. 

2 Sikap Rasa Ingin Tahu 

a) Siswa menunjukkan sikap 

bertanggung jawab tehadap materi 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

b) Adanya rasa ingin tahu terhadap 

pengertian dan unsur-unsur prisma 

c) Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya.  

d) Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa 

lain mempresentasikan hasil 

pekerjaanya dalam forum kelas 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

3 Pengetahuan 

a) Siswa mampu menentukan 

pengertian prisma 

b) Siswa mampu menentukan unsur-

unsur prisma 

c) Siswa mampu menentukan sifat-

sifat prisma 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

4 Keterampilan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

memecahkan permasalahan 

Pengamatan Selama 

Pembelajaran 

 

A. Penilaian    

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 
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2. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Teknik Penilaian: Penilaian observasi  

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi:  

 
3.   Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen :  Uraian 

c. Kisi-kisi: 
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2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

1) Remidial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun 

kepada siswa yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 

b. Pengayaan 

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai 

KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

siswa. 

3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 
● ...................................................................................................................................... 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-

ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 

kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
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dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 

yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS :. ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 

dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 

tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 
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3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

 

 

 

Mengetahui,   Semarang,     November  2018 

Kepala SMAN 15 Semarang,  Peneliti, 

  

 

Soleh  Amin, S.Pd, M.Pd  Hartomo Adhi Nugroho, S.Pd 

NIP. 196802151998021002  NIP. - 

 

 

 

 



 

Lampiran  4 

283 
 

KISI-KISI SOAL PRETES 

LITERASI MATEMATIKA 
 

Satuan  Pendidikan : SMA  NEGERI 15 SEMARANG Kelas/Semester : X / Gasal 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Nilai Mutlak 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit Jumlah Soal : 5 Soal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nilai Mutlak 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

persamaan dan pertidaksamaan 

nilai mutlak dari bentuk linier 

satu variabel 

Siswa mampu menyelesaikan 

interval sepatu yang rusak dari 

masalah nyata yang berkaitan 

nilai mutlak 
 

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving Problem 

1 Uraian 

Kompetensi Dasar :  

 

3.1 Menginterprestasipersamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 

4.1  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

  

Siswa mampu menyelesaikan 

jangkauan dari ukuran air cc 

dalam panci dari masalah 

nyata yang berkaitan nilai 

mutlak 

  

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

2 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

waktu rata-rata yang 

diperlukan seorang siswa 

untuk menyelesaikan sebuah 

soal dari masalah nyata yang 

berkaitan nilai mutlak 
 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving 

Problem 

Mathematical Tools 

3 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

jangkauan  mobil dari masalah 

nyata yang berkaitan nilai 

mutlak 
 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

4 Uraian 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Siswa mampu menyelesaikan 

batas kelajuan jarak henti 

mobil dari masalah nyata yang 

berkaitan nilai mutlak 
 

5 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

5 Uraian 
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SOAL PRETES LITERASI MATEMATIKA 

 Mata Pelajaran :  Matematika   

 Kelas/Semester :  X / Gasal 

Kompetensi Dasar   :    3.1 Menginterprestasi persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier 

satu variabel dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 

4.1  Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai 

mutlak dari bentuk linier satu variabel 

 Waktu :  2 x 45 menit 

 

A. PETUNJUK 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal 

2. Jawab pertanyaan dengan Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab 

yang disediakan 

3. Kerjakan secara individu dan tidak boleh bekerja sama.  

4. Jawablah dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab 

5. Jawablah setiap soal sesuai alur kemampuan literasi matematika. Setiap langkah 

pengerjaan soal ada penilaiannya. 

B. PERTANYAAN 

1. Perhatikan Gambar Berikut ! 

 Pada sebuah pabrik sepatu, sepatu yang sudah siap 

dipasarkan berjumlah 90 pasang sepatu, jika pada 

90 pasang sepatu itu terjadi kerusakan sekitar 23 

pasang sepatu, Tentukan berapakah  interval sepatu 

yang rusak itu ? 

 

2. Air dimasukkan dalam panci dan direbus hingga mendidih. Pada 

awalnya panci berisi air sebanyak 250 cc. Setelah dipanaskan 

hingga mendidih, air dalam panci tersebut berkurang hingga 40 

cc. Tentukan interval air yang berkurang karena mendidih ? 
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3. Perhatikan Gambar Berikut ! 

rata-rata waktu yang diperlukan seorang 

siswa untuk menyelesaikan sebuah soal 

matematika adalah 3 menit. Catatan waktu 

pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih 

lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah 

sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan 

itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. 

4. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer 

per liternya tergantung pada bagaimana 

mobil itu digunakan, apakah sering 

digunakan untuk perjalanan jarak jauh 

ataukah hanya untuk perjalanan jarak 

dekat (dalam kota). Untuk suatu merek 

mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau 

lebihnya dari 12 km/L. Berapakah jangkauan dari angka km/L dari mobil tersebut? 

5. Perhatikan Gambar berikut ! 

Jarak terpendek yang diperlukan untuk 

menghentikan suatu mobil sejak pengereman 

dilakukan disebut jarak henti. Jarak henti ini 

merupakan faktor penting yang perlu diuji 

sebelum peluncuran produk mobil baru. Data 

mengenai jarak henti dapat digunakan untuk 

menghitung waktu reaksi pengemudi (selang waktu mulai pengemudi melihat 

kejadian sampai dia bereaksi menginjak pada rem) berdasarkan tingkat kelajuan 

mobil (dalam meter/jam). 

Suatu penelitian menyatakan bahwa jarak henti dapat dinyatakan dengan formula : 

d = |0,44v2 + 1,1v|, dimana v adalah kelajuan dan d dalam meter. 

Pada batas kelajuan berapakah jarak henti mobil lebih dari 100 meter? 

### Selamat Mengerjakan ### 
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 

SOAL PRETES LITERASI MATEMATIKA 

NO Jawaban Skor Indikator Literasi 

Matematika 

1 Diketahui:   Pada sebuah pabrik sepatu, sepatu yang sudah 

siap dipasarkan berjumlah 90 pasang sepatu, jika 

pada 90 pasang sepatu itu terjadi kerusakan 

sekitar 23 pasang sepatu, Tentukan 

berapakah  interval sepatu yang rusak itu ? 

Ditanya: Tentukan berapakah  interval sepatu yang rusak 

itu ? 

Jawab:  

Interval sepatu yang rusak : D 

Maka 

|D|≤ 23 

1  ≤ D  ≤ 23 

 

Jadi, interval sepatu yang rusak adalah 1  ≤ D  ≤ 23 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

Mathematising 

 

 

 

Communication 

Reasoning and  

Argument Devising 

Strategies for 

Solving Problem 

 

Representation 

Skor tertinggi 10  

2 Diketahui:  Air dimasukkan dalam panci dan direbus   

hingga mendidih. Pada awalnya panci berisi air 

sebanyak 250 cc. Setelah dipanaskan hingga 

mendidih, panci tersebut berkurang hingga 40 

cc. Tentukan interval air yang berkurang karena 

mendidih ? 

Ditanya:   Tentukan interval air yang berkurang karena 

mendidih ? 

Jawab:  

Misalkan A merupakan interval air berdasarkan air 

mendidih . 

MAKA: 

|A | < 40 

1< A < 40 

Jadi  jangkauan dari ukuran air cc dari panci tersebut 

adalah 1< A < 40 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

1 

Mathematising 

 

 

 

 

 

Communication 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 

Representation 

 

Skor tertinggi 10  

3 Diketahui :  Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok 

siswa untuk menyelesaikan sebuah soal 

matematika adalah 3 menit. Catatan waktu 

pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 

menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah 

persamaan untuk menampilkan situasi ini, 

kemudian selesaikan persamaan itu untuk 

menentukan waktu tercepat dan waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematising 
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terlamanya. 

 

Ditanya :  Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan 

situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu 

untuk menentukan waktu tercepat dan waktu ? 

Jawab:  

Misalkan catatan waktu pengerjaan siswa adalah x menit 

Karena catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih 

lambat 1 menit dari waktu rata-rata, yaitu 3 menit, dan 

lamanya waktu itu tidak mungkin bernilai negatif, maka 

model dalam bentuk persamaan nilai mutlak |x- 3| = 1. 

Untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama, kita 

tinggal menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. 

Kuadratkan kedua ruas dari persamaan |x - 3| = 1 untuk 

menghilangkan tanda nilai mutlak, sehingga diperoleh  

|x - 3| = 1 

(x - 3)² = 1² 

x² - 6x + 9 = 1 

x² - 6x + 9 - 1 = 0 

x² - 6x + 8 = 0 

(x - 2) (x - 4) = 0 

x - 2 = 0 

x = 2 

atau  

x - 4 = 0 

x = 4 

Jadi catatan waktu tercepat siswa dalam mengerjakan soal 

adalah 2 menit dan waktu terlama adalah 4 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using Symbolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devising Strategies 

for Solving 

Problem 

Mathematical Tools 

 

 

 

Representation 

Skor tertinggi 10  
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4 Diketahui : Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per 

liternya tergantung pada bagaimana mobil itu 

digunakan, apakah sering digunakan untuk 

perjalanan jarak jauh ataukah hanya untuk 

perjalanan jarak dekat (dalam kota). Untuk suatu 

merek mobil tertentu, angka kilometer per 

liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau 

lebihnya dari 12 km/L.  

Ditanya: Berapakah jangkauan dari angka km/L dari mobil 

tersebut ? 

Jawab:  

Diketahui angka km/L dari suatu mobil berkisar di angka 

2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km/L. 

 

Misalkan m adalah angka km/L dari mobil tersebut. Maka, 

selisih m dan 12 tidak boleh lebih dari 2,8, atau dapat 

dituliskan ke dalam |m – 12| ≤ 2,8. 

 

Sehingga jangkauan dari angka km/L mobil tersebut 

adalah dari angka 9,2 km/L sampai 14,8 km/L. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

Mathematising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 

 

 

 

Representation 

 

Skor tertinggi 10  

5 Diketahui:  Suatu penelitian menyatakan bahwa jarak henti 

dapat dinyatakan dengan formula : 

d = |0,44v2 + 1,1v|, dimana v adalah kelajuan 

dan d dalam meter 

Dit         : Pada batas kelajuan berapakah jarak henti mobil 

lebih dari 100 meter? 

 

Jawab: 

Oleh karena kelajuan selalu bernilai positif, 

maka |0,44v2 + 1,1v| = 0,44v2 + 1,1v. Selanjutnya, agar 

jarak henti mobil lebih dari 100 meter, maka d haruslah 

lebih besar dari seratus. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Mathematising 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 
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Nilai = Jumlah Skor yang di peroleh x 2  

 

Jadi, batas kelajuannya jarak henti mobil lebih dari 100 

meter adalah  

-16,4 < v < 13,9 meter/jam. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

 

Skor Tertinggi 10  

Jumlah Skor Seluruhnya 50  
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KISI-KISI SOAL UJICOBA 

LITERASI MATEMATIKA 
 

Satuan  Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG  Kelas/Semester : X / Gasal 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Persamaan Linier Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit Jumlah Soal : 5 Soal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Persamaan 

Linear 

Tiga 

Variabel  

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan Menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari harga 

per kilogram salak, harga per 

kilogram jeruk, dan harga 

per kilogram apel dari 

masalah nyata yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel 
 

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving Problem 

1 Uraian 

Kompetensi Dasar :  

 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

  

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari harga 2 

kg telur, 1 kg daging, dan 1 

kg udang dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

2 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari  harga 1 

kg apel, 1 kg anggur, dan 4 

kg jeruk dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving 

Problem 

Mathematical Tools 

3 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari 

hewan gajah, badak dan unta 

dari masalah nyata yang 

berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

4 Uraian 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari 

masing-masing peristiwa 

sejarah dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel. 
 

5 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

5 Uraian 
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LEMBAR SOAL UJICOBA 

LITERASI MATEMATIKA 

Nama Sekolah        : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika   

Kelas/Semester : X / Gasal 

Kompetensi Dasar :    3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear tiga variabel 

Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. PETUNJUK 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal 

2. Jawab pertanyaan dengan Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar 

jawab yang disediakan 

3. Kerjakan secara individu dan tidak boleh bekerja sama.  

4. Jawablah dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab 

5. Jawablahsetiapsoalsesuai alur kemampuan literasi matematika. Setiap langkah 

pengerjaan soal ada penilaiannya. 

B. PERTANYAAN 

1. Perhatikan gambar berikut !  

Sebuah kios menjual bermacam-macam 

buah di antaranya jeruk, salak, dan apel. 

Aisya yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg 

salak, dan 2 kg apel harus membayar 

Rp33.000,00. Afnan  membeli 2 kg jeruk, 

1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 

Rp23.500,00. Sinta yang membeli 1 kg 

jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500,00. Berapakah harga per 

kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel ? 

2. Ibu Sonia membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp 

265.000. Ibu Endang membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp 126.000. 
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Ibu Sinta membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp 320.000. Jika Ibu 

Ani membeli 2 kg telur, 1 kg daging, dan 1 kg udang ditempat yang sama, 

Berapakah ibu Ani harus membayar ? 

3. Aini, Nia, Nisa dan Rudi pergi bersama-sama 

ke toko buah. Aini membeli 2 kg apel, 2 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 

67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 

61.000,00. Nisa membeli 1 kg apel, 3 kg 

anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp. 

80.000,00. Rudi membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Berapakah uang 

yang harus dikeluarkan Rudi ? 

4. Soal Literasi Matematika Level 4 : Masa Kehamilan Hewan 

Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, dan unta apabila dijumlahkan 

adalah 1.520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada unta. Dua 

kali masa kehamilan unta kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. 

Berapa hari masa kehamilan dari masing-masing hewan tersebut? 
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5. Soal Literasi Matematika Level 5 :  Teka-teki Sejarah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah 

mengalami peristiwa-peristiwa sejarah yang 

patut diketahui, tiga diantaranya adalah 

kedatangan Belanda di bawah pimpinan 

Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, 

dan lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 

(Supersemar). Jika kita menjumlahkan tahun 

terjadinya ketiga peristiwa tersebut maka kita akan mendapatkan 5.441. Supersemar 

lahir 87 tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 

370 tahun setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. Pada 

tahun berapa masing-masing peristiwa sejarah tersebut terjadi ? 

 

 

### Selamat Mengerjakan ### 
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Kunci Jawaban dan Rubrik Penskoran 

Soal Ujicoba Literasi Matematika 

NO Jawaban Skor Indikator 

Literasi 

Matematika 

1 Diketahui:  Sebuah kios menjual bermacam-macam buah di 

antaranya jeruk, salak, dan apel. Aisya yang membeli 1 kg 

jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 

Rp33.000,00. Afnan  membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 

kg apel harus membayar Rp23.500,00. Sinta yang membeli 

1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 

Rp36.500,00.  

Ditanya:  Berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram 

jeruk, dan harga per kilogram apel ? 

Jawab:  

Misalkan harga per kilogram jeruk x, harga per kilogram salak y, dan 

harga per kilogram apel z. Berdasarkan persoalan di atas, diperoleh 

sistem persamaan linear tiga variabel berikut. 

x + 3y + 2z = 33.000 

2x + y + z = 23.500 

x + 2y + 3z = 36.500 

Untuk menyelesaikan SPLTV tersebut, kita akan 

menggunakan metode campuran yaitu sebagai berikut. 

Eliminasi variabel x pada persamaan 1 dan 2 

x + 3y + 2z = 33.000 |×2| → 2x + 6y + 4z = 66.000 
 

2x + y + z = 23.500 |×1| → 2x + y + z = 23.500 

−  
 
 

 
 
 

 
 

5y + 3z = 42.500 

Eliminasi variabel x pada persamaan 2 dan 3 

x + 3y + 2z = 33.000  
 

x + 2y + 3z = 36.500 − 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

Devising  

 

 

 

 

 

 

Strategies for 

Solving 

Problem 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogmipa-matematika.blogspot.com/2017/10/penyelesaian-SPLTV-metode-campuran.html
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y – z = −3.500 

y = z –

 3.500 

 
 

Subtitusikan y = z – 3.500 ke persamaam 5y + 3z = 42.500 sehingga 

diperoleh: 

⇒ 5y + 3z = 42.500 

⇒ 5(z – 3.500) + 3z = 42.500 

⇒ 5z – 17.500 + 3z = 42.500 

⇒ 8z – 17.500 = 42.500 

⇒ 8z = 42.500 + 17.500 

⇒ 8z = 42.500 + 17.500 

⇒ 8z = 60.000 

⇒ z = 7.500 

Subtitusikan nilai z = 7.500 ke persamaan y = z – 3.500 sehingga 

diperoleh nilai y sebagai berikut. 

⇒ y = z – 3.500 

⇒ y = 7.500 – 3.500 

⇒ y = 4.000 

Terakhir subtitusikan nilai y = 4.000 dan nilai z = 7.500 ke 

persamaan x + 3y + 2z = 33.000 sehingga diperoleh nilai x sebagai 

berikut. 

⇒ x + 3y + 2z = 33.000 

⇒ x + 3(4.000) + 2(7.500) = 33.000 

⇒ x + 12.000 + 15.000 = 33.000 

⇒ x + 27.000 = 33.000 

⇒ x = 33.000 – 27.000 

⇒ x = 6.000 

Dengan demikian, harga 1 kg jeruk adalah Rp6.000,00; harga 1 kg 

salak adalah Rp4.000,00; dan harga 1 kg apel adalah Rp7.500,00. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Representation 

Skor tertinggi 10  
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2 Diketahui :  Ibu Sonia membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg 

udang dengan harga Rp 265.000. Ibu Endang membeli 3 

kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp 126.000. Ibu 

Sinta membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga 

Rp 320.000. Jika Ibu Ani membeli 2 kg telur, 1 kg daging, 

dan 1 kg udang ditempat yang sama, Berapakah ibu Ani 

harus membayar ? 

Ditanya :  Berapakah ibu Ani harus membayar ? 

Jawab :  

Misalkan :  

harga 1 kg telur = x 

harga 1 kg daging = y 

harga 1 kg udang = z 

dari pernyataan soal kita buat persamaannya. 

5x + 2y + z = 265.000    ... pers I 

3x + y = 126.000            ... pers II 

3y + 2z = 320.000          ... pers III 

Eliminasikan y dari persamaan I dan II 

5x + 2y + z = 265.000   |×1| 

3x + y         = 126.000   |×2| 

5x + 2y + z = 265.000  

6x + 2y       = 252.000 

-----------------------------  -- 

-x        + z   = 13.000    ... pers IV 

Eliminasikan y dari persamaan I dan III 

5x + 2y + z = 265.000   |×3| 

      3y + 2z = 320.000   |×2| 

15x + 6y + 3z = 795.000 

          6y + 4z = 640.000 

--------------------------------  -- 

15x      -  z      = 155.000    ... pers V 

Eliminasikan z dari persamaan IV dan V 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 
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  -x + z =   13.000 

15x - z = 155.000 

----------------------- + 

14x      = 168.000 

         x = 168.000 / 14 

         x = 12.000 

subtitusikan x = 12.000 ke dalam persamaan IV 

-x + z = 13.000 

-12.000 + z = 13.000 

                z = 13.000 + 12.000 

                z = 25.000 

subtitusikan x = 12.000 ke dalam persamaan II 

3x + y = 126.000 

3 (12.000) + y = 126.000 

36.000 + y = 126.000 

               y = 126.000 - 36.000 

               y = 90.000 

diperoleh  

x = 12.000 

y = 90.000 

z = 25.000 

Harga 2 kg, 1 kg daging, dan 1 kg udang 

= 2x + y + z 

= 2 (12.000) + 90.000 + 25.000 

= 24.000 + 90.000 + 25.000 

= 139.000 

Jadi Ibu Ani harus membayar Rp. 139.000,- 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Using 

Symbolic,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 
 

 

Devising 

Strategies for 

Solving 

Problem 

 

 

Representation 

Skor tertinggi 10  

3 Diketahui :  Aini, Nia, Nisa dan Rudi pergi bersama-sama ke toko 

buah. Aini membeli 2 kg apel, 2 kg Jambu, dan 1 kg jeruk 

dengan harga Rp 67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

Jambu, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 61.000,00. Nisa 

membeli 1 kg apel, 3 kg Jambu, dan 2 kg jeruk dengan 

1 

 

 

 

 

 

 

Mathematising 
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harga Rp. 80.000,00. Rudi membeli 1 kg apel, 1 kg Jambu, 

dan 4 kg jeruk.  

Ditanya :  Berapakah uang yang harus dikeluarkan Rudi ? 

Jawab:  

Misalkan : 

Apel = x 

Jambu = y 

Jeruk = z 

Dari soal, dapat disusun sistem persamaan linear sebagai berikut : 

1). 2x + 2y + z = 67.000 

2). 3x + y + z = 61.000 

3). x + 3y + 2z = 80.000 

Untuk menjawab pertanyaan seperti ini umumnya yang harus kita 

cari terlebih dahulu adalah harga satuan masing-masing barang.   

Dari persamaan no 1 dan 2 diperoleh persamaan 4 : 

 

 

 

Dari persamaan no 2 dan 3 diperoleh persamaan 5 : 

 

 

Dari persamaan no 4 dan 5 diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

Using 

Symbolic,  

 

 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 

 

 

 

Devising 

Strategies for 

Solving 

Problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-5oupTe6owuU/VE0aJ64lHAI/AAAAAAAAE8w/zuK6s4JAPgY/s1600/contoh-soal-cerita-program-linear.image4.png
http://4.bp.blogspot.com/-BOQ0t6EKh4s/VE0cendSTvI/AAAAAAAAE9E/mSq3EFYNmFs/s1600/contoh-soal-cerita-program-linear.image5.png
http://4.bp.blogspot.com/-BOQ0t6EKh4s/VE0cendSTvI/AAAAAAAAE9E/mSq3EFYNmFs/s1600/contoh-soal-cerita-program-linear.image5.png
http://4.bp.blogspot.com/-BOQ0t6EKh4s/VE0cendSTvI/AAAAAAAAE9E/mSq3EFYNmFs/s1600/contoh-soal-cerita-program-linear.image5.png
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Jadi Uang yang di keluarkan Rudi  untuk 1 kg apel, 1 kg Jambu, dan 

4 kg jeruk adalah : 

x + y + 4z = 12.000 + 18.000 + 4(7000) = Rp 58.000,00. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Representation 

 

Skor tertinggi 10  

4 Diketahui :  Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, 

dan unta apabila dijumlahkan adalah 1.520 hari. Masa 

kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada unta. 

Dua kali masa kehamilan unta kemudian dikurangi 162 

merupakan masa kehamilan gajah.  

Ditanya:  Berapa hari masa kehamilan dari masing-masing hewan 

tersebut ? 

Jawab:   

Misalkan x, y, dan z secara berturut-turut adalah masa kehamilan 

gajah, badak, dan unta. Sehingga, persamaan pertama kita 

adalah x + y + z = 1.520. Karena masa kehamilan badak 58 hari lebih 

lama daripada unta, maka persamaan keduanya adalah y = z + 58. 

Sedangkan dari kalimat, “Dua kali masa kehamilan unta kemudian 

dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah”, diperoleh 

persamaan ketiganya adalah x = 2z – 162. Ketiga persamaan tersebut 

membentuk sistem sebagai berikut. 

 

Suku-x pada persamaan pertama adalah 1. Apabila dituliskan 

kembali ke dalam bentuk standar, sistem tersebut akan menjadi 

 

Eliminasi suku-x pada P3 dengan P1 + (–P3) (P2 tidak memiliki 

suku-x) akan diperoleh persamaan y + 3z = 1.682. Sehingga SPLTV 

di atas ekuivalen dengan SPLTV, 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lampiran  9 

304 
 

 

 

Selanjutnya kita dapat menyelesaikan subsistem 2 × 2 dan 

diperoleh z = 406. Dengan menerapkan substitusi balik akan 

menghasilkan x = 650 dan y = 464, sehingga selesaian dari SPLTV di 

atas adalah (650, 464, 406). Jadi, masa kehamilan rata-rata dari 

gajah, badak, dan unta secara berturut-turut adalah 650 hari, 464 hari, 

dan 406 hari. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

devising  

strategies  for  

solving  

problem 

 

 

 

 
Representation 

Skor tertinggi 10  

5 Diketahui: Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah mengalami 

peristiwa-peristiwa sejarah yang patut diketahui, tiga 

diantaranya adalah kedatangan Belanda di bawah pimpinan 

Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya 

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Jika kita 

menjumlahkan tahun terjadinya ketiga peristiwa tersebut 

maka kita akan mendapatkan 5.441. Supersemar lahir 87 

tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, 

R. A. Kartini, dan 370 tahun setelah kedatangan Belanda di 

bawah pimpinan Cornelis De Houtman.  

Ditanya: Pada tahun berapa masing-masing peristiwa sejarah tersebut 

terjadi ? 

Jawab:  

Misalkan a, b, dan c secara berturut-turut adalah tahun terjadinya 

peristiwa kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De 

Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya Supersemar. Maka kita 

akan mendapatkan SPLTV sebagai berikut. 

 

SPLTV di atas memiliki bentuk standar seperti berikut. 

 

Dengan menggunakan P1 + P3 kita akan mengeliminasi suku-
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Nilai = Jumlah Skor yang di peroleh x 2 

a pada P3 dan menghasilkan persamaan P3 yang baru: b + 2c = 

5.811. 

 

Selanjutnya kita dapat menyelesaikan subsistem persamaan linear 

dua variabel (dua persamaan terbawah) dan mendapatkan c = 1.966. 

Dengan substitusi balik, kita juga akan memperoleh a = 1.596 

dan b = 1.879. Sehingga, selesaian dari SPLTV di atas adalah (1.596, 

1.879, 1.966). Atau dengan kata lain, kedatangan Belanda di bawah 

pimpinan Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya 

Supersemar secara berturut-turut terjadi pada tahun 1596, 1879, dan 

1966. 
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Jumlah Seluruh Skor  50  
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KISI-KISI SOAL POST TES 

LITERASI MATEMATIKA 
 

Satuan  Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG  Kelas/Semester : X / Gasal 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Persamaan Linier Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit Jumlah Soal : 5 Soal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Persamaan 

Linear 

Tiga 

Variabel  

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan Menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variabel 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari harga 

per kilogram salak, harga per 

kilogram jeruk, dan harga 

per kilogram apel dari 

masalah nyata yang berkaitan 

persamaan linier tiga variabel 
 

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving Problem 

1 Uraian 

Kompetensi Dasar :  

 

3.3. Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

  

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari harga 2 

kg telur, 1 kg daging, dan 1 

kg udang dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

3 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

2 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari  harga 1 

kg apel, 1 kg anggur, dan 4 

kg jeruk dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Devising Strategies 

for Solving 

Problem  

3 Uraian 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari 

hewan gajah, badak dan unta 

dari masalah nyata yang 

berkaitan persamaan linier 

tiga variabel. 

4 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

4 Uraian 
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Materi Indikator Deskripsi  

Level 

Literasi 

Matematika 

Indikator Literasi 

Matematika  

No.  

Soal 

Bentuk 

Soal 

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan mencari 

masing-masing peristiwa 

sejarah dari masalah nyata 

yang berkaitan persamaan 

linier tiga variabel. 
 

5 

Mathematising 

Communication 

Representation 

Reasoning and 

Argument 

Using Symbolic, 

Formal, and 

Technical Language 

and Operations 

5 Uraian 
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SOAL POST TES 

LITERASI MATEMATIKA 

Nama Sekolah        : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika   

Kelas/Semester : X / Gasal 

Kompetensi Dasar :    3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah 

kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear tiga variabel 

Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. PETUNJUK 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal 

2. Jawab pertanyaan dengan Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar 

jawab yang disediakan 

3. Kerjakan secara individu dan tidak boleh bekerja sama.  

4. Jawablah dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab 

5. Jawablahsetiapsoalsesuai alur kemampuan literasi matematika. Setiap langkah 

pengerjaan soal ada penilaiannya. 

B. PERTANYAAN 

1. Perhatikan gambar berikut !  

Sebuah kios menjual bermacam-macam 

buah di antaranya jeruk, salak, dan apel. 

Aisya yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg 

salak, dan 2 kg apel harus membayar 

Rp33.000,00. Afnan  membeli 2 kg jeruk, 

1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 

Rp23.500,00. Sinta yang membeli 1 kg 

jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500,00. Berapakah harga per 

kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel ? 

2. Ibu Sonia membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp 

265.000. Ibu Endang membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp 126.000. 
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Ibu Sinta membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp 320.000. Jika Ibu 

Ani membeli 2 kg telur, 1 kg daging, dan 1 kg udang ditempat yang sama, 

Berapakah ibu Ani harus membayar ? 

3. Aini, Nia, Nisa dan Rudi pergi bersama-sama 

ke toko buah. Aini membeli 2 kg apel, 2 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 

67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 

61.000,00. Nisa membeli 1 kg apel, 3 kg 

anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp. 

80.000,00. Rudi membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Berapakah uang 

yang harus dikeluarkan Rudi ? 

4. Soal Literasi Matematika Level 4 : Masa Kehamilan Hewan 

Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, dan unta apabila dijumlahkan 

adalah 1.520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada unta. Dua 

kali masa kehamilan unta kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. 

Berapa hari masa kehamilan dari masing-masing hewan tersebut? 
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5. Soal Literasi Matematika Level 5 :  Teka-teki Sejarah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah 

mengalami peristiwa-peristiwa sejarah yang 

patut diketahui, tiga diantaranya adalah 

kedatangan Belanda di bawah pimpinan 

Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, 

dan lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 

(Supersemar). Jika kita menjumlahkan tahun 

terjadinya ketiga peristiwa tersebut maka kita akan mendapatkan 5.441. Supersemar 

lahir 87 tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 

370 tahun setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. Pada 

tahun berapa masing-masing peristiwa sejarah tersebut terjadi ? 

 

 

### Selamat Mengerjakan ### 

 

 

 



 
Lampiran  12 

312 
 

 

Kunci Jawaban dan Rubrik Penskoran 

Soal Postes Kemampuan Literasi Matematika 

NO Jawaban Skor Indikator 

Literasi 

Matematika 

1 Diketahui:  Sebuah kios menjual bermacam-macam buah di 

antaranya jeruk, salak, dan apel. Aisya yang membeli 1 kg 

jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 

Rp33.000,00. Afnan  membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 

kg apel harus membayar Rp23.500,00. Sinta yang membeli 

1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 

Rp36.500,00.  

Ditanya:  Berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram 

jeruk, dan harga per kilogram apel ? 

Jawab:  

Misalkan harga per kilogram jeruk x, harga per kilogram salak y, dan 

harga per kilogram apel z. Berdasarkan persoalan di atas, diperoleh 

sistem persamaan linear tiga variabel berikut. 

x + 3y + 2z = 33.000 

2x + y + z = 23.500 

x + 2y + 3z = 36.500 

Untuk menyelesaikan SPLTV tersebut, kita akan 

menggunakan metode campuran yaitu sebagai berikut. 

Eliminasi variabel x pada persamaan 1 dan 2 

x + 3y + 2z = 33.000 |×2| → 2x + 6y + 4z = 66.000 
 

2x + y + z = 23.500 |×1| → 2x + y + z = 23.500 

−  
 
 

 
 
 

 
 

5y + 3z = 42.500 

Eliminasi variabel x pada persamaan 2 dan 3 

x + 3y + 2z = 33.000  
 

x + 2y + 3z = 36.500 − 
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y – z = −3.500 

y = z –

 3.500 

 
 

Subtitusikan y = z – 3.500 ke persamaam 5y + 3z = 42.500 sehingga 

diperoleh: 

⇒ 5y + 3z = 42.500 

⇒ 5(z – 3.500) + 3z = 42.500 

⇒ 5z – 17.500 + 3z = 42.500 

⇒ 8z – 17.500 = 42.500 

⇒ 8z = 42.500 + 17.500 

⇒ 8z = 42.500 + 17.500 

⇒ 8z = 60.000 

⇒ z = 7.500 

Subtitusikan nilai z = 7.500 ke persamaan y = z – 3.500 sehingga 

diperoleh nilai y sebagai berikut. 

⇒ y = z – 3.500 

⇒ y = 7.500 – 3.500 

⇒ y = 4.000 

Terakhir subtitusikan nilai y = 4.000 dan nilai z = 7.500 ke 

persamaan x + 3y + 2z = 33.000 sehingga diperoleh nilai x sebagai 

berikut. 

⇒ x + 3y + 2z = 33.000 

⇒ x + 3(4.000) + 2(7.500) = 33.000 

⇒ x + 12.000 + 15.000 = 33.000 

⇒ x + 27.000 = 33.000 

⇒ x = 33.000 – 27.000 

⇒ x = 6.000 

Dengan demikian, harga 1 kg jeruk adalah Rp6.000,00; harga 1 kg 

salak adalah Rp4.000,00; dan harga 1 kg apel adalah Rp7.500,00. 
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2 Diketahui :  Ibu Sonia membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg 

udang dengan harga Rp 265.000. Ibu Endang membeli 3 

kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp 126.000. Ibu 

Sinta membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga 

Rp 320.000. Jika Ibu Ani membeli 2 kg telur, 1 kg daging, 

dan 1 kg udang ditempat yang sama, Berapakah ibu Ani 

harus membayar ? 

Ditanya :  Berapakah ibu Ani harus membayar ? 

Jawab :  

Misalkan :  

harga 1 kg telur = x 

harga 1 kg daging = y 

harga 1 kg udang = z 

dari pernyataan soal kita buat persamaannya. 

5x + 2y + z = 265.000    ... pers I 

3x + y = 126.000            ... pers II 

3y + 2z = 320.000          ... pers III 

Eliminasikan y dari persamaan I dan II 

5x + 2y + z = 265.000   |×1| 

3x + y         = 126.000   |×2| 

5x + 2y + z = 265.000  

6x + 2y       = 252.000 

-----------------------------  -- 

-x        + z   = 13.000    ... pers IV 

Eliminasikan y dari persamaan I dan III 

5x + 2y + z = 265.000   |×3| 

      3y + 2z = 320.000   |×2| 

15x + 6y + 3z = 795.000 

          6y + 4z = 640.000 

--------------------------------  -- 

15x      -  z      = 155.000    ... pers V 

Eliminasikan z dari persamaan IV dan V 
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  -x + z =   13.000 

15x - z = 155.000 

----------------------- + 

14x      = 168.000 

         x = 168.000 / 14 

         x = 12.000 

subtitusikan x = 12.000 ke dalam persamaan IV 

-x + z = 13.000 

-12.000 + z = 13.000 

                z = 13.000 + 12.000 

                z = 25.000 

subtitusikan x = 12.000 ke dalam persamaan II 

3x + y = 126.000 

3 (12.000) + y = 126.000 

36.000 + y = 126.000 

               y = 126.000 - 36.000 

               y = 90.000 

diperoleh  

x = 12.000 

y = 90.000 

z = 25.000 

Harga 2 kg, 1 kg daging, dan 1 kg udang 

= 2x + y + z 

= 2 (12.000) + 90.000 + 25.000 

= 24.000 + 90.000 + 25.000 

= 139.000 

Jadi Ibu Ani harus membayar Rp. 139.000,- 
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Representation 

Skor tertinggi 10  

3 Diketahui :  Aini, Nia, Nisa dan Rudi pergi bersama-sama ke toko 

buah. Aini membeli 2 kg apel, 2 kg Jambu, dan 1 kg jeruk 

dengan harga Rp 67.000,00. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg 

Jambu, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp 61.000,00. Nisa 

membeli 1 kg apel, 3 kg Jambu, dan 2 kg jeruk dengan 
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harga Rp. 80.000,00. Rudi membeli 1 kg apel, 1 kg Jambu, 

dan 4 kg jeruk.  

Ditanya :  Berapakah uang yang harus dikeluarkan Rudi ? 

Jawab:  

Misalkan : 

Apel = x 

Jambu = y 

Jeruk = z 

Dari soal, dapat disusun sistem persamaan linear sebagai berikut : 

1). 2x + 2y + z = 67.000 

2). 3x + y + z = 61.000 

3). x + 3y + 2z = 80.000 

Untuk menjawab pertanyaan seperti ini umumnya yang harus kita 

cari terlebih dahulu adalah harga satuan masing-masing barang.   

Dari persamaan no 1 dan 2 diperoleh persamaan 4 : 

 

Dari persamaan no 2 dan 3 diperoleh persamaan 5 : 

 

Dari persamaan no 4 dan 5 diperoleh : 
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Jadi Uang yang di keluarkan Rudi  untuk 1 kg apel, 1 kg Jambu, dan 

4 kg jeruk adalah : 

x + y + 4z = 12.000 + 18.000 + 4(7000) = Rp 58.000,00. 
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Representation 

 

Skor tertinggi 10  

4 Diketahui :  Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, 

dan unta apabila dijumlahkan adalah 1.520 hari. Masa 

kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada unta. 

Dua kali masa kehamilan unta kemudian dikurangi 162 

merupakan masa kehamilan gajah.  

Ditanya:  Berapa hari masa kehamilan dari masing-masing hewan 

tersebut ? 

Jawab:   

Misalkan x, y, dan z secara berturut-turut adalah masa kehamilan 

gajah, badak, dan unta. Sehingga, persamaan pertama kita 

adalah x + y + z = 1.520. Karena masa kehamilan badak 58 hari lebih 

lama daripada unta, maka persamaan keduanya adalah y = z + 58. 

Sedangkan dari kalimat, “Dua kali masa kehamilan unta kemudian 

dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah”, diperoleh 

persamaan ketiganya adalah x = 2z – 162. Ketiga persamaan tersebut 

membentuk sistem sebagai berikut. 
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Suku-x pada persamaan pertama adalah 1. Apabila dituliskan 

kembali ke dalam bentuk standar, sistem tersebut akan menjadi 

 

Eliminasi suku-x pada P3 dengan P1 + (–P3) (P2 tidak memiliki 

suku-x) akan diperoleh persamaan y + 3z = 1.682. Sehingga SPLTV 

di atas ekuivalen dengan SPLTV, 

 

Selanjutnya kita dapat menyelesaikan subsistem 2 × 2 dan 

diperoleh z = 406. Dengan menerapkan substitusi balik akan 

menghasilkan x = 650 dan y = 464, sehingga selesaian dari SPLTV di 

atas adalah (650, 464, 406). Jadi, masa kehamilan rata-rata dari 

gajah, badak, dan unta secara berturut-turut adalah 650 hari, 464 hari, 

dan 406 hari. 
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Representation 

Skor tertinggi 10  

5 Diketahui: Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah mengalami 

peristiwa-peristiwa sejarah yang patut diketahui, tiga 

diantaranya adalah kedatangan Belanda di bawah pimpinan 

Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya 

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Jika kita 

menjumlahkan tahun terjadinya ketiga peristiwa tersebut 

maka kita akan mendapatkan 5.441. Supersemar lahir 87 

tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, 

R. A. Kartini, dan 370 tahun setelah kedatangan Belanda di 

bawah pimpinan Cornelis De Houtman.  

Ditanya: Pada tahun berapa masing-masing peristiwa sejarah tersebut 

terjadi ? 

Jawab:  

Misalkan a, b, dan c secara berturut-turut adalah tahun terjadinya 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Mathematising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
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Nilai = Jumlah Skor yang di peroleh x 2 

peristiwa kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De 

Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya Supersemar. Maka kita 

akan mendapatkan SPLTV sebagai berikut. 

 

SPLTV di atas memiliki bentuk standar seperti berikut. 

 

Dengan menggunakan P1 + P3 kita akan mengeliminasi suku-

a pada P3 dan menghasilkan persamaan P3 yang baru: b + 2c = 

5.811. 

 

Selanjutnya kita dapat menyelesaikan subsistem persamaan linear 

dua variabel (dua persamaan terbawah) dan mendapatkan c = 1.966. 

Dengan substitusi balik, kita juga akan memperoleh a = 1.596 

dan b = 1.879. Sehingga, selesaian dari SPLTV di atas adalah (1.596, 

1.879, 1.966). Atau dengan kata lain, kedatangan Belanda di bawah 

pimpinan Cornelis De Houtman, lahirnya R.A. Kartini, dan lahirnya 

Supersemar secara berturut-turut terjadi pada tahun 1596, 1879, dan 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Reasoning and 

Argument 

 

 

Using 

Symbolic,  

 

Formal, and 

Technical 

Language and 

Operations 

 
Representation 

 

Skor Tertinggi 10  

Jumlah Seluruh Skor  50  
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

LITERASI MATEMATIKA SISWA SMA NEGERI 15 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Domain Proses Indikator Nomor 

Communication Siswa dapat memahami dan menjelaskan hubungan 

antara bahasa, simbol, dan konteks sehingga dapat 

disajikan secara matematika 

1 

Mathematizing Siswa dapat mentransformasikan masalah yang 

didefinisikan ke dalam bentuk matematis 

 

2 

Representation Siswa dapat merepresentasikan hasil pengerjaan 3 

Reasoning and 

Argument 

Siswa dapat memberikan penalaran secara logis 

untuk mengeksplorasi dan menghubungkan masalah 

untuk membuat kesimpulan 

4 

Devising 

Strategies       for 

Soving Problems 

Siswa dapat merencanakan strategi yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah secara 

matematis 

5 

Using Sumbolic, 

formal, and 

technical 

language, and 

operations 

Siswa dapat menggunakan simbol-simbol 

matematika dalam pemecahan masalah 

6 

Using 

Mathematical 

Tools 

Siswa dapat menggunakan alat-alat matematika 

dalam pemecahan masalah 

7 
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PEDOMAN WAWANCARA 

LITERASI MATEMATIKA SISWA  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

 

TUJUAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi kemampuan literasi matematika siswa 

SMP Muhammadiyah 3 Semarang. 

 

Metode Wawancara: 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

a.  Pertanyaan/suruhan  wawancara  yang  diajukan  disesuaikan  dengan  kondisi 

implementasi yang dilakukan subjek penelitian. 

b. Pertanyaan/suruhan yang diajukan tidak harus sama, tetapi memuat inti permasalahan 

yang sama. 

c. Pertanyaan/suruhan dalam pedoman wawancara ini diajukan kepada subjek penelitian 

apabila dipandang perlu saja. 

d.  Apabila subjek penelitian mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, subjek 

penelitian akan didorong merefleksi atau diberikan pertanyaan yang lebih sederhana 

atau pertanyaan lain tanpa menghilangkan inti permasalahan. 

 

PERTANYAAN 

1. Apakah  anda   memahami  jawaban  setiap  soal  yang  anda   kerjakan ?  Jika  tidak 

mengapa ? Jika iya, bagaimana proses dan langkah yang anda  lakukan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan ? 

2. Apakah anda  mentransformasikan setiap masalah yang didefinisikan ke dalam bentuk 

matematika ? Jika tidak mengapa ? Jika iya, coba jelaskan bagaimana anda  

mentransformasikan masalah yang didefinisikan ? 

3. Apakah anda  dapat merepresentasikan suatu kesimpulan pada setiap hasil pengerjaan 

soal ? Jika tidak mengapa ? Jika iya, bagaimana cara anda  merepresentasikan suatu 

kesimpulan tersebut ? 
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4. Apakah dalam membuat suatu alasan atau argumen anda  memberikan penalaran yang 

logis ? Jika tidak mengapa ? Jika iya, bagaimana proses anda  memberikan suatu alasan 

atau argument ? 

5. Apakah  anda   merencanakan  strategi  yang  akan  digunakan  untuk  menyelesaikan 

masalah dalam soal yang diberikan ? Jika tidak mengapa ? Jika iya, coba jelaskan 

bagaimana anda  merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah dalam soal ? 

6. Apakah dalam mengerjakan soal anda  menggunakan simbol-simbol matematika ? Jika 

tidak mengapa ? Jika iya, mengapa anda  menggunakan simbol matematika dalam 

mengerjakan soal ? 

7. Apakah  dalam  mengerjakan  soal  anda   menggunakan  alat-alat  matematika  seperti 

penggaris dan alat peraga  ? Jika tidak mengapa ? Jika iya, mengapa anda  menggunakan 

alat tersebut  ? 
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KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN  

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Tahap Aspek Indikator Nomer 

Item 

Perencanaan Perangkat 

Pembelajaran 

Menyiapkan RPP yang akan digunakan 

setiap pertemuan 

1 

Menyiapkan LKS yang akan digunakan 

setiap pertemuan 

2 

Materi 

Pembelajaran 

Menyiapkan bahan ajar yang akan 

digunakan 

3 

Media 

Pembelajaran 

Menyiapkan media pembelajaran yang 

akan digunakan 

4 

Pelaksanaan Keterlaksanaan 

Pembelajaran 

Membuka pelajaran dengan baik 5 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

6 

Melakukan kegiatan apersepsi 7 

Menjelaskan materi dengan baik 8 

Mengelola kelas dengan baik 9 

Mengadakan variasi pembelajaran 10 

Memberikan stimulus 11 

Menimbulkan rasa ingin tahu 12 

Mengembangkan keterampilan berpikir 13 

Memfokuskan perhatian siswa 14 

Mendiagnosis kesulitan belajar sisw 15 

Menkomunikasikan harapan yang 

diinginkan oleh guru dari siswanya 

16 

Membimbing siswa memahami berbagai 

konsep 

17 

Membimbing siswa memahami 

pertanyaan  

18 

Meningkatkan keterlibatan siswa 19 

Memberi kesempatan pada siswa untuk 

menghayati proses penalaran 

20 

Membuat kaitan atau hubungan di antara 

materi-materi yang akan dipelajari 

21 

Menggunakan discovery learning strategi 

scaffolding dalam pembelajaran 

22 

Mengadakan pendekatan secara pribadi, 23 

Menciptakan format pengorganisasian 

siswa 

24 
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Tahap Aspek Indikator Nomer 

Item 

Meminimalisir gangguan yang mungkin 

terjadi selama proses KBM 

25 

Mengorganisasi kelompok belajar 26 

Membimbing dan memudahkan belajar 27 

Menggunakan LKS sebagai penunjang 

proses pembelajaran 

28 

Menggunakan media pembelajaran untuk 

menunjang proses pembelajaran 

29 

Membimbing diskusi kelompok dengan 

baik 

30 

Memberikan umpan balik 31 

Memberikan penghargaan 32 

Mengelola waktu dalam pembelajaran 33 

Memperluas cakrawala pengetahuan 

siswa 

34 

Memberikan tugas/PR mandiri 

Memberikan 

35 

Memberikan penilaian selama 

pembelajaran berlangsung 

36 

Menutup pembelajaran dengan baik 37 

Respon Siswa Siswa semangat mengikuti pembelajaran  38 

Siswa mampu mengingat pengetahuan 

sebelumnya 

39 

siswa mampu membaca permasalahan 40 

Siswa mampu memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh 

41 

Siswa mampu melakukan percobaan 42 

Siswa mampu merumuskan masalah 43 

Siswa mampu bertanya 44 

Siswa berani memberikan saran dalam 

pembelajaran 

45 

Siswa mendengarkan penjelasan guru 

dengan baik 

46 

Siswa mampu mengurai masalah 47 

Siswa mampu mengidentifikasi masalah 48 

Siswa mampu mengeluarkan pendapat 49 

Siswa melakukan percobaan 50 

Siswa membangun konstruksi 51 

Siswa mereparasi masalah ke model  52 
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Tahap Aspek Indikator Nomer 

Item 

matematika 

Siswa menggali pengetahuan dengan baik 53 

Siswa menganalisis masalah 54 

Siswa mampu melihat hubungan masalah 

dunia nyata dengan materi 

55 

Siswa mampu mengambil keputusan 56 

Siswa menaruh minat pada diskusi 

kelompok 

57 

Siswa mampu memecahkan masalah 

literasi matematika 

58 

Siswa mampu berdiskusi dengan 

kelompoknya 

59 

Siswa mampu memahami konsep 60 

Siswa mendemonstrasikan hasil karyanya 61 

Evaluasi Tes Literasi Memberikan tes kemampuan literasi 

matematika (TKLM) 

62 
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LEMBAR PENGAMATAN  

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Petunjuk  

1) Berilah tanda centang (✓) pada kolom “Ya” atau “Tidak” kemudian beri skor 

sesuai dengan pengamatan anda 

2) Pedoman penilaian untuk skala penilaian adalah sebagai berikut 

Skor Keterangan 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup 

2 Kurang Baik 

1 Tidak Baik 

 

Penilaian  

Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

Perencanaan 

Perangkat 

Pembelajaran 

1 

Menyiapkan RPP yang 

akan digunakan setiap 

pertemuan 

            

 

2 

Menyiapkan LKS dan 

LTS yang akan 

digunakan setiap 

pertemuan 

            

 

Materi 

Pembelajaran 
3 

Menyiapkan bahan ajar 

yang akan digunakan 
            

 

Media 

Pembelajaran 
4 

Menyiapkan media 

pembelajaran yang 

akan digunakan 

            

 

Pelaksanaan 
Keterlaksanaan 

Pembelajaran 
5 

Membuka pelajaran 

dengan baik 
            

 

Nama Sekolah  : ………………………………………. 

Hari/Tanggal : ……………………………………… 

Pertemuan ke- :………………………………………. 
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Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

6 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai 

            

 

7 
Melakukan kegiatan 

apersepsi 
            

 

8 
Menjelaskan materi 

dengan baik 
            

 

9 
Mengelola kelas 

dengan baik 
            

 

10 
Mengadakan variasi 

pembelajaran 
            

 

11 Memberikan stimulus             

 

12 
Menimbulkan rasa 

ingin tahu 
            

 

13 
Mengembangkan 

keterampilan berpikir 
            

 

14 
Memfokuskan 

perhatian siswa 
            

 

15 
Mendiagnosis 

kesulitan belajar sisw 
            

 

16 

Menkomunikasikan 

harapan yang 

diinginkan oleh guru 

dari siswanya 

            

 

17 

Membimbing siswa 

memahami berbagai 

konsep 
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Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

18 
Membimbing siswa 

memahami pertanyaan  
            

 

19 
Meningkatkan 

keterlibatan siswa 
            

 

20 

Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

menghayati proses 

penalaran 

            

 

21 

Membuat kaitan atau 

hubungan di antara 

materi-materi yang 

akan dipelajari 

            

 

22 

Menggunakan 

discovery learning 

strategi scaffolding 

dalam pembelajaran 

            

 

23 

Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi, 

            

 

24 
Menciptakan format 

pengorganisasian siswa 
            

 

25 

Meminimalisir 

gangguan yang 

mungkin terjadi selama 

proses KBM 

            

 

26 
Mengorganisasi 

kelompok belajar 
            

 

27 
Membimbing dan 

memudahkan belajar 
            

 

28 

Menggunakan LKS 

sebagai penunjang 

proses pembelajaran 

            

 

29 

Menggunakan media 

pembelajaran untuk 

menunjang proses 

pembelajaran 
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Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

30 
Membimbing diskusi 

kelompok dengan baik 
            

 

31 
Memberikan umpan 

balik 
            

 

32 
Memberikan 

penghargaan 
            

 

33 
Mengelola waktu 

dalam pembelajaran 
            

 

34 
Memperluas cakrawala 

pengetahuan siswa 
            

 

35 
Memberikan tugas/PR 

mandiri 
            

 

36 

Memberikan penilaian 

selama pembelajaran 

berlangsung 

            

 

37 
Menutup pembelajaran 

dengan baik 
            

 

Respon Siswa 

38 

Siswa semangat 

mengikuti 

pembelajaran  

            

 

39 

Siswa mampu 

mengingat 

pengetahuan 

sebelumnya 

            

 

40 

siswa mampu 

membaca 

permasalahan 

            

 

41 

Siswa mampu 

memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh 
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Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

42 
Siswa mampu 

melakukan percobaan 
            

 

43 
Siswa mampu 

merumuskan masalah 
            

 

44 Siswa mampu bertanya             

 

45 

Siswa berani 

memberikan saran 

dalam pembelajaran 

            

 

46 

Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

dengan baik 

            

 

47 
Siswa mampu 

mengurai masalah 
            

 

48 

Siswa mampu 

mengidentifikasi 

masalah 

            

 

49 

Siswa mampu 

mengeluarkan 

pendapat 

            

 

50 
Siswa melakukan 

percobaan 
            

 

51 
Siswa membangun 

konstruksi 
            

 

52 

Siswa mereparasi 

masalah ke model  

matematika 

            

 

53 

Siswa menggali 

pengetahuan dengan 

baik 
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Tahap Aspek No.  Indikator 

Dilaksanak

an 
Skala Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

54 
Siswa menganalisis 

masalah 
            

 

55 

Siswa mampu melihat 

hubungan masalah 

dunia nyata dengan 

materi 

            

 

56 
Siswa mampu 

mengambil keputusan 
            

 

57 
Siswa menaruh minat 

pada diskusi kelompok 
            

 

58 

Siswa mampu 

memecahkan masalah 

literasi matematika 

            

 

59 

Siswa mampu 

berdiskusi dengan 

kelompoknya 

            

 

60 
Siswa mampu 

memahami konsep 
            

 

61 

Siswa 

mendemonstrasikan 

hasil karyanya 

            

 

Evaluasi Tes Literasi 62 

Memberikan lembar 

tugas siswa mengenai 

kemampuan literasi 

matematika siswa pada 

akhir pembelajaran 

            

 

 

 

Semarang, …………… 

Observer, 

 

 

(…………….......……….) 
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KISI-KISI KUESIONER SELF EFFICACY 

 

Variabel 

 

Dimensi 

 

Indikator 

No. Butir Soal 

 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Self 

Efficacy 

Tingkat Level 

(Magnitude) 

Tingkat kesulitan tugas 1, 6, 12, 15, 

31, 34, 35, 

45 

Perilaku atau sikap yang 

ditunjukkan dalam 

menghadapi tugas 

8, 10, 17, 

20, 42, 47 

13, 19, 38, 

41, 43, 44, 

46, 48 

Kekuatan 

(strength) 

Kuat 

lemahnya keyakinan 

4, 24, 26, 

27, 28 

16, 30, 32, 

33 

Pengharapan individu 

terhadap kemampuan 

2, 

21,22, 23, 

29, 37 

 

Generalisasi 

(generalitation) 

 

Menganggap 

pengalaman bukan 

sebagai hambatan 

9, 11, 14, 

18, 25, 50 

3, 

 

Menjadikan pengalaman 

sebagai dasar untuk 

meningkatkan 

keyakinan 

3, 5, 7, 39, 

40, 49 
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KUESIONER SELF EFFICACY  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

 
 

1) Tuliskan identittas pada tempat yang telah disediakan. 

2) Dalam  skala  ini  disajikan  beberapa  pernyataan  yang  isinya  

menggambarkan kebiasaan atau perilaku yang diamali diri sendiri. 

3) Baca dan pahami setiap pernyataan dibawah ini, kalian diminta untuk 

mengemukakan apakah pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan diri kalian 

dengan cara memberi tanda centang (✓) pada masing-masing pernyataan yang 

sesuai dengan diri kalian secara jujur. 

Contoh pengisian: 
 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Jika      belajar,      saya      akan 
 

mendapatkan nilai bagus 

✓    

Keteran
gan: 

 

SS       : Sangat setuju 
 

S         : Setuju 
 

TS       : Tidak setuju 
 

STS     : Sangat tidak setuju 
 

 

4) Jawaban tidak harus sama dengan teman kalian, dan tidak ada jawaban yang 

dianggap salah, karena itu pilihlah jawaban yang benar-benar sesuai 

menggambarkan diri kalian. 

5) Sebelum kalian mengumpulkan kembali lembar soal ini, harap periksa 

kembali dan pastikan tidak ada satupun pernyataan yang terlewat.

Nama              : …………………………………………. 

Kelas            :  …………………………………………. 

Jenis kelamin  : laki-laki/perempuan (lingkari salah satu)  

Sekolah          : …………………………………………. 
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SKALA SELF EFFICACY SISWA 

 

No. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. 
Soal  yang  mudah  maupun  sulit  pasti  bisa  

saya selesaikan. 
        

2. 
Berkat kemampuan saya, saya bisa mengerjakan 

soal sesulit apapun. 
        

3. 
Jika   saya   belajar   sebelumnya,   pasti   saya   

bisa mengerjakan soal. 
        

4. 

Saya bisa mengerjakan soal yang sulit 

mengenai literasi matematika, apalagi soal 

yang mudah. 

        

5. 
Saya  akan  lebih  giat  belajar  agar  mendapat  

nilai bagus seperti ulangan yang lalu. 
        

6. 
Saya lebih suka mengerjakan soal-soal yang 

mudah. 
        

7. 

Saya akan mengurangi jam bermain saya agar 

saya tidak lagi mendapat nilai buruk seperti 

pada ulangan yang lalu. 

        

8. 
Jika soal terlalu sulit, saya akan mencari cara 

untuk memecahkannya. 
        

9. 
Nilai buruk saya dapatkan karena sebelumnya 

saya malas belajar. 
        

10. 
Saya  akan  berpikir  keras  untuk  

memecahkan  soal yang sulit. 
        

11. 
Nilai buruk saya dapatkan karena saya belum 

belajar sebelum ulangan. 
        

12. 
Lebih baik mengerjakan soal yang mudah dari 

pada soal yang sulit mengenai literasi 

matematika. 

        

13. Saya hanya mengerjakan soal yang mudah.         

14. 
Meskipun  saya  sudah  belajar,  nilai  saya  

kurang memuaskan   karena   saya   hanya   

belajar   ketika menjelang ulangan. 

        

15. 
Saya menyerah jika mengerjakan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

16. 
Saya tidak akan bisa mengerjakan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

17. 
Jika menghadapi  soal  yang sulit, saya harus 

lebih berusaha. 
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No. PERNYATAAN SS S TS STS 

18. 
Saya  mendapatkan  nilai  yang  memuaskan  

karena saya belajar setiap hari. 
        

19. 
Soal   yang   sulit   membuat   saya   malas   

untuk mengerjakannya. 
        

20. 
Saya  memiliki  ide  untuk  mengerjakan  soal  

yang sulit. 
        

21. 
Jika saya berusaha,  saya pasti  bisa  

menyelesaikan soal-soal yang sulit mengenai 

literasi matematika. 

        

22. 
Jika saya memiliki niat dan tujuan, saya pasti 

bisa menghadapi kesulitan. 
        

23. Apapun soalnya, harus siap menghadapinya.         

24. 
Banyak    latihan    membuat    saya    yakin    

pada kemampuan saya. 
        

25. 
Saya tidak tahu cara mengerjakan soal ulangan 

ini karena ketika Ibu guru menyampaikan 

materi, saya tidak memperhatikan. 

        

26. 
Keyakinan  saya  terhadap  kemampuan  yang  

saya miliki,   semakin   bertambah   jika   saya   

berhasil menyelesaikan soal yang sulit 

mengenai literasi matematika. 

        

27. 
Saya mendapatkan nilai  bagus  karena 

kemampuan saya. 
        

28. 
Saya yakin dapat menyelesaikan setiap tugas 

dengan kemampuan yang saya miliki. 
        

29. Harus memiliki keyakinan agar sukses.         

30. 
Saya tidak yakin bisa mengerjakan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

31. 
Untuk soal yang mudah pasti bisa saya 

selesaikan, tapi  untuk  soal  yang  sulit  saya  

pasti  tidak  bisa menyelesaikannya. 

        

32. 
Jika semua soal sulit, pasti saya mendapatkan 

nilai yang buruk. 
        

33. 
Saya tidak yakin bisa mengerjakan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

34. 
Kemampuan       saya       hanya      sebatas       

untuk menyelesaikan soal yang mudah. 
        

35. 
Saya  tidak  cukup  pintar  untuk  mengerjakan  

soal yang sulit. 
        

36. 
Saya pintar, jadi saya pasti bisa mengerjakan 

soal yang sulit. 
        

37. 
Jika  kita  tidak  berusaha,  maka  kita  tidak  

dapat mengerjakan soal yang sulit mengenai 

literasi matematika. 

        

38. 
Jika menghadapi soal yang sulit mengenai 

literasi matematika, saya tidak berusaha untuk 

menyelesaikannya. 
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No. PERNYATAAN SS S TS STS 

39. 
Saya    selalu    memperhatikan    Ibu    guru    

ketika menyampaikan materi, sehingga ketika 

ulangan saya mendapatkan nilai bagus. 

        

40. 
Saya tidak boleh menyerah ketika mengerjakan 

soal yang sulit jika tidak ingin mendapatkan 

nilai buruk seperti pada ulangan kemarin. 

        

41. 
Saya tidak akan mengerjakan soal yang sulit 

mengenai literasi matematika. 
        

42. 
Jika   mengerjakan   soal   yang   sulit,   saya   

akan memikirkan cara untuk 

menyelesaikannya. 

        

43. 
Tidak ada cara untuk menyelesaikan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

44. 
Saya tidak memiliki cara untuk menyelesaikan 

soal yang sulit. 
        

45. 
Saya  hanya  mengetahui  cara  untuk  

menyelesaikan soal yang mudah. 
        

46. 
Saya akan membiarkan soal yang sulit 

mengenai literasi matematika. 
        

47. 
Saya semangat jika mengerjakan soal yang 

sulit mengenai literasi matematika. 
        

48. 
Saya putus asa jika mengerjakan soal yang sulit 

mengenai literasi matematika. 
        

49. 
Jika saya hanya bermain terus-menerus, saya 

akan mendapatkan nilai yang sangat buruk 

seperti ulangan lalu. 

        

50. 
saya  takut  memperoleh  nilai  buruk  lagi  

seperti ulangan lalu. 
        

 

                                                                                            Semarang,       November  2018 

                                                                    Observer, 

            

 

 

                                                            …………………………… 

                         NIP. ……………………… 
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LEMBAR VALIDASI   

SILABUS 
 

A. TUJUAN 

Lembar validasi silabus ini disusun untuk mengetahui tingkat validitas silabus 

yang akan digunakan dalam penelitian  literasi matematika pada discovery learning 

strategi scaffolding ditinjau dari self efficacy 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI SILABUS 

 Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen 

pembelajaran divalidasi, diantaranya validasi terhadap Silabus. Komponen-komponen 

validasi Silabus dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan 

dalam bentuk pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi silabus 

ditunjukan dalam tabel di bawah ini, komponen silabus lainnya tidak termasuk dalam 

komponen penilaian silabus ini karena hal tersebut sudah baku dari Standar Isi 

Kurikulum 2013.  

 

Tabel 1. Komponen-Komponen Indikator Validasi Silabus 

 

NO. Aspek yang dinilai 

1 Kelengkapan komponen silabus 

2 Penyusunan silabus sistematis 

3 Kompetensi Dasar 

4 Indikator Pencapaian Kompetensi 

5 Materi Pembelajaran 

6 Kegiatan Pembelajaran 

7 Penilaian 

8 Alokasi Waktu 

9 Sumber Belajar 
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C.  BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi silabus ini menggunakan skala penilaian. Masing-

masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang merupakan nilai 

terhadap kevalidan silabus untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

D.  IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar : 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga 

variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 

E. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap Silabus yang 

telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas silabus 

yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas dideskripsikan. Untuk option 

2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan 

option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, 

atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesedian Ibu/Bapak, saya ucapkan banyak terimakasih 
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F. PENILAIAN SILABUS BERDASARKAN KOMPONEN-KOMPONENNYA 

1) Kelengkapan Komponen Silabus Sesuai Kurikulum 

Komponen silabus sesuai dengan Kurikulum 2013 (sekolah, mata pelajaran, 

kelas, alokasi waktu, KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, karakter 

yang dicapai, penilaian (teknik, bentuk, contoh instrumen), waktu, dan sumber 

belajar. 

1 2 3 4 5 

Komponen 
silabus tidak 

lengkap 

   Komponen 
silabus 
lengkap   

 

2) Penyusunan silabus sistematis 

Penyusunan komponen-komponen silabus sistematis (terurut) sesuai dengan 

standar isi kurikulum 2013. 

1 2 3 4 5 

Penyusunan 
komponen 

silabus tidak 
sistematis 

   Penyusunan 
komponen 

silabus   
sistematis 

 

3) Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi Dasar yang dikembangkan merupakan kemampuan yang harus 

dikuasai dan dimiliki siswa dengan mengacu pembelajaran discovery learning 

strategi  scaffolding. 

1 2 3 4 5 

KD yang 
dikembangkan 
tidak mengacu 
pada discovery 

learning 
strategi 

scaffolding 

   KD yang 
dikembangkan 
mengacu pada 

discovery 
learning 
strategi 

scaffolding 

 

4) Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan tentang 

aritmetika sosial. 

1 2 3 4 5 

Kata-kata tidak 
operasional 
dan tidak 
mencakup 

pengetahuan  
aritmetika 

sosial 

   Menggunakan 
kata-kata  

operasional dan  
mencakup 

pengetahuan  
aritmetika 

sosial 
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5) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dikembangkan meliputi Aritmetika sosial (sesuai 

dengan standar isi Kurikulum 2013) 

1 2 3 4 5 

Tidak sesuai 
dengan KI 

dan KD 

   Sesuai dengan 
KI dan KD 

 

6) Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran yang diterapkan meliputi pembelajaran discovery learning strategi  

scaffolding, diskusi, presentasi. Melalui discovery learning strategi  scaffolding, 

pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat mencapai ketuntasan dalam 

belajarnya, siswa juga memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. 

1 2 3 4 5 

Kegiatan 
pembelajaran 
tidak sesuai 

dengan 
discovery 
learning 
strategi  

scaffolding 

 

   Kegiatan 
pembelajaran 
sesuai dengan 

discovery 
learning 
strategi  

scaffolding 

7) Penilaian 

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. 

1 2 3 4 5 

Penilaian tidak 
sesuai dengan 

indikator 
pencapaian 
kompetensi 

   Penilaian  
sesuai dengan 

indikator 
pencapaian 
kompetensi 

 

 

8) Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan kompetensi standar, materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

 

1 2 3 4 5 

Beban KD, 
materi ajar, 

kegiatan 
pembelajaran 
dan Indikator 
tidak sesuai 

dengan waktu 

   Beban KD, 
materi ajar, 

kegiatan 
pembelajaran 
dan Indikator  
sesuai dengan 

waktu 
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9) Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi 

standar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. Salah satu sumber yang digunakan adalah pengembangan bahan 

ajar dalam bentuk buku siswa. 

1 2 3 4 5 

Sumber 
Belajar belum 
sesuai dengan 

KI, KD, 
materi, 

kegiatan 
pembelajaran 
dan Indikator 

   Sumber 
Belajar  sesuai 

dengan KI, 
KD, materi, 

kegiatan 
pembelajaran 
dan Indikator 

 

G. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

H. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

I. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada kolom saran berikut 

dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi RPP ini disusun untuk mengetahui tingkat validitas RPP yang akan 

digunakan dalam penelitian  literasi matematika pada discovery learning strategi 

scaffolding ditinjau dari self efficacy 

KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI RPP  

 Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen 

pembelajaran divalidasi, diantaranya validasi terhadap RPP. Komponen-komponen 

validasi RPP  dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan 

dalam bentuk pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi RPP  

ditunjukan dalam tabel di bawah ini, komponen RPP  lainnya tidak termasuk dalam 

komponen penilaian RPP  ini karena hal tersebut sudah baku dari Standar Isi Kurikulum 

2013.  

 

Tabel 1. Komponen-Komponen Indikator Validasi RPP  

 

NO. Aspek yang dinilai 

1 Indikator Pencapaian Kompetensi 

2 Tujuan Pembelajaran 

3 Model dan Strategi Pembelajaran 

4 Sumber Belajar 

5 Media Pembelajaran 

6 Kegiatan Orientasi pada Awal Pembelajaran 

7 Kegiatan Apersepsi 

8 Kegiatan Pemberian Motivasi dan Acuan Pembelajaran 

9 Tahap stimulation (stimullasi/ pemberian  rangsangan) 

10 Tahap problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
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11 Tahap data collection (pengumpulan data) 

12 Tahap data processing (pengolahan Data) 

13 Tahap Verification (pembuktian) 

14 Tahap Generalizatio  (menarik kesimpulan) 

15 Tahap scaffolding (pemberian bantuan) 

16 
Kegiatan pembelajaran memuat pemberian PR, membuat resume 

dan menutup pembelajaran. 

17 
Teknik, jenis, bentuk soal, dan soal sesuai dengan soal literasi 

matematika 

18 
Kesesuaian tata bahasa yang digunakan dengan EYD dan 

komunikatif 

19 Kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran 

 

C.  BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi RPP  ini menggunakan skala penilaian. Masing-

masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang merupakan nilai 

terhadap kevalidan RPP  untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

D.  IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

: 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga 

variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 
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A. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap RPP  yang 

telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas RPP  

yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas dideskripsikan. Untuk option 

2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan 

option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, 

atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesedian Ibu/Bapak, saya ucapkan banyak terimakasih 

B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

1. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan tentang 

persamaan linear tiga variabel  sesuai dengan KD 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran sesuai dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dan 

cara pemerolehannya 

 

 

 

1 3 4 2 5 

Tidak menggunakan 

kata kerja operasional 

dan tidak sesuai 

dengan KD 

Menggunakan kata kerja 

operasional dan  sesuai 

dengan KD 

1 3 4 2 5 

Tidak sesuai 

IPK dan cara 

pemerolehannya 

Sesuai IPK dan cara 

pemerolehannya 
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3. Materi Ajar 

Materi yang diajarkan sesuai dengan KD 

 

 

 

 

 

3. Model dan Strategi Pembelajaran 

Kesesuaian antara model, metode, dan strategi dengan materi yang akan 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

4. Sumber Belajar 

Kesesuaian sumber belajar dengan materi  

 

 

 

 

 

5. Media Pembelajaran 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan model discovery 

learning strategi scaffolding 

 

 

 

 

 

1 3 4 2 5 

Materi Tidak 

sesuai dengan 

KD 

Materi sesuai 

dengan KD 

1 3 4 2 5 

Tidak sesuai antara 

model, metode, dan 

strategi dengan 

materi yang akan 

diajarkan 

Sesuai antara model, 

metode, dan strategi 

dengan materi yang 

akan diajarkan 

1 3 4 2 5 

Tidak sesuai antara sumber 

belajar dengan materi yang 

akan diajarkan 

Sesuai antara sumber 

belajar dengan materi 

yang akan diajarkan 

 

1 3 4 2 5 

Tidak sesuai dengan 

discovery learning 

strategi scaffolding 

Sesuai dengan 

discovery learning 

strategi scaffolding 
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Langkah Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal Pembelajaran 

6. Kegiatan Orientasi 

Kegiatan pembelajaran diawali salam pembuka, berdoa, absensi dan 

menyiapkan fisik  untuk  memulai pembelajaran 

 

 

 

 

 

7. Kegiatan Apersepsi 

Kegiatan pembelajaran memuat tahap apersepsi 

 

 

 

 

8. Kegiatan Pemberian Motivasi dan Acuan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran memuat pemberian motivasi dan acuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

9. Tahap stimulation (stimullasi/ pemberian  rangsangan) 

Kegiatan pembelajaran memuat pemberian rangsangan kepada siswa 

 

 

a.  

 

1 3 4 2 5 

Tidak diawali 

salam pembuka 

dan berdoa 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak 

memuat tahap 

apersepsi 

Kegiatan 

memuat tahap 

apersepsi 

Memuat diawali 

salam pembuka 

dan berdoa 

 

1 3 4 2 5 
Kegiatan tidak  

memuat 

pemberian 

rangsangan 

kepada siswa 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak 

memuat 

pemberian 

motivasi dan 

acuan 

pembelajaran 

Kegiatan 

memuat 

pemberian 

motivasi dan 

acuan 

pembelajaran 

Kegiatan   

memuat 

pemberian 

rangsangan 

kepada siswa 
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10. Tahap problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 

Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

11. Tahap data collection (pengumpulan data) 

Kegiatan pembelajaran memuat mengumpulkan informasi yang relevan 

untuk menjawab pertanyan. 

 

 

 

 

 

12. Tahap data processing (pengolahan Data) 

Kegiatan pembelajaran memuat pengolahan data untuk menjawab pertanyan. 

 

 

 

 

 

13. Tahap Verification (pembuktian) 

Kegiatan pembelajaran memuat pembuktian atas jawaban masalah  

 

 

 

 

 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak  

memuat 

identifikasi 

masalah 

Kegiatan  memuat 

identifikasi 

masalah 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak  

memuat 

Pengumpulan 

data 

Kegiatan  memuat 

Pengumpulan data 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak  

memuat 

pengolahan 

data 

Kegiatan  

memuat 

pengolahan 

data 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak  

memuat 

pembuktian 

atas jawaban 

masalah 

Kegiatan  memuat 

pembuktian atas 

jawaban masalah 
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14. Tahap Generalizatio  (menarik kesimpulan) 

Kegiatan pembelajaran menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan maupun tertulis 

 

 

 

 

 

15. Tahap scaffolding (pemberian bantuan) 

Kegiatan pembelajaran memuat pemberian bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dan mengurangi bantuan tersebut hingga siswa tersebut 

secara mandiri bisa menyelesaikan permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

C. Kegiatan Penutup 

16. Kegiatan pembelajaran memuat pemberian PR, membuat resume dan 

menutup pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

D. Penilaian Hasil Belajar 

1 3 4 2 5 

Kegiatan tidak  

memuat 

menarik 

kesimpulan 

Kegiatan tidak  

memuat 

menarik 

kesimpulan 

1 3 4 2 5 
Tidak  terdapat 

scaffolding untuk 

membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan 

Terdapat 

scaffolding untuk 

membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan 

1 3 4 2 5 

Tidak  terdapat 

pemberian PR, 

membuat resume 

dan menutup 

pembelajaran 

Terdapat 

pemberian PR, 

membuat resume 

dan menutup 

pembelajaran 
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17. Teknik, jenis, bentuk soal, dan soal sesuai dengan soal literasi 

matematika 

 

 

 

 

 

E. Bahasa 

18. Kesesuaian tata bahasa yang digunakan dengan EYD dan komunikatif 

 

 

 

 

 

F. Media Pembelajaran 

19. Kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

B. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

C. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

1 3 4 2 5 

Teknik, jenis, bentuk 

soal, dan soal tidak 

sesuai dengan literasi 

matematika 
 

1 3 4 2 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

sesuai dengan EYD 

dan tidak komunikatif 

Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan EYD dan 

komunikatif 

 

 

Teknik, jenis, bentuk 

soal, dan soal sesuai 

dengan literasi 

matematika 
 

1 3 4 2 5 

Media pembelajaran 

tidak sesuai dengan 

materi pembelajaran 

Media pembelajaran 

sesuai dengan materi 

pembelajaran 
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Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

D. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada kolom saran berikut 

dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi LKS ini disusun untuk mengetahui tingkat validitas LKS yang 

akan digunakan dalam penelitian  literasi matematika pada discovery learning strategi 

scaffolding ditinjau dari self efficacy 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI LKS 

 Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen 

pembelajaran divalidasi, diantaranya validasi terhadap LKS. Komponen-komponen 

validasi LKS dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan 

dalam bentuk pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi LKS 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Komponen-komponen indikator validasi LKS 

No Aspek yang dinilai 

1 Kesesuaian tujuan LKS dengan indikator pembelajaran 

2 Sistematika yang digunakan dalam LKS 

3 Kelengkapan urutan cara kerja 

4 Adanya pertanyaan untuk menguji  literasi matematika  

5 Kebenaran konsep 

6 Peningkatan  literasi matematika  siswa 

7 Keterkaitan dengan materi yang diajarkan 

8 Tampilan LKS menarik 

9 Keterbacaan bahasa 

10 Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
 

C. BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi LKS ini menggunakan skala penilaian. Masing-

masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang merupakan nilai 

terhadap kevalidan LKS untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
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D. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar : 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga 

variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 

E. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian LKS yang telah saya 

susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas LKS 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas dideskripsikan. Untuk option 

2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan 

option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, 

atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesedian Ibu/Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. 
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F. PENILAIAN LKS BERDASARKAN INDIKATOR-INDIKATOR  

1) Kesesuaian tujuan LKS dengan indikator pembelajaran 

 

1 2 3 4 5 

Tujuan LKS 
dan indikator 
pembelajaran 
tidak sesuai 

   Tujuan LKS 
dan indikator 
pembelajaran  

sesuai 
 

 

2) Sitematika yang digunakan dalam LKS 

 

1 2 3 4 5 

Penyusunan 
LKS ditulis 
tidak dengan 

sistematis 

   Penyusunan 
LKS ditulis 

dengan 
sistematis 

 

 

3) Kelengkapan urutan cara kerja 

 

1 2 3 4 5 

Kelengkapan 
urutan cara 
kerja dalam 
LKS tidak 

baik 

   Kelengkapan 
urutan cara 
kerja dalam 
LKS baik 

 

 

4) Adanya pertanyaan untuk menguji  literasi matematika  

 

1 2 3 4 5 

Tidak ada 
pertanyaan 

tentang  
literasi 

matematika  

   Ada 
pertanyaan 

tentang  
literasi 

matematika  
 

 

5) Kebenaran konsep 
 

1 2 3 4 5 

Kebenaran 
konsep tidak 

jelas 

   Kebenaran 
konsep jelas 

 

 

 

 

6) Peningkatan  literasi matematika  siswa 
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1 2 3 4 5 

Penggunaan 
LKS tidak 

dapat 
meningkatkan  

literasi 
matematika  

siswa 

   Penggunaan 
LKS dapat 

meningkatkan  
literasi 

matematika  
siswa 

 

 

7) Keterkaitan dengan materi yang diajarkan 

 

1 2 3 4 5 

Tidak adanya 
Keterkaitan 

dengan 
materi yang 

diajarkan 

   Adanya 
Keterkaitan 

dengan 
materi yang 

diajarkan 

 

 

8) Tampilan LKS menarik 

 

1 2 3 4 5 

Tampilan 
LKS tidak 
menarik 

   Tampilan 
LKS menarik 

 

9) Keterbacaan bahasa 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 
digunakan 

tidak mudah 
dipahami 

   Bahasa yang 
digunakan 

mudah 
dipahami 

 

 

10) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 
digunakan 

tidak sesuai 
dengan 
kaidah  

   Bahasa yang 
digunakan 
baik dan 

benar 

 

G. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 



Lampiran  20 

356 

 

 

H. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

I. Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

J. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada kolom saran berikut 

dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI  

SOAL PRETES LITERASI MATEMATIKA 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi soal pretes ini disusun untuk mengetahui tingkat validasi soal 

pretes yang akan digunakan dalam penelitian  literasi matematika pada discovery 

learning strategi scaffolding ditinjau dari self efficacy 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI  

 Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen 

pembelajaran divalidasi, diantaranya validasi terhadap Soal pretes kemampuan awal 

literasi matematika. Komponen-komponen validasi Soal pretes  literasi matematika 

dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk 

pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi soal pretes  literasi 

matematika ditunjukan dalam tabel di bawah ini, komponen soal pretes  literasi 

matematika lainnya tidak termasuk dalam komponen penilaian soal pretes  literasi 

matematika ini karena hal tersebut sudah baku dari Standar Isi Kurikulum 2013.  
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Tabel 1. Komponen-Komponen Indikator Validasi Soal pretes literasi matematika 

NO. Aspek yang dinilai 

1 
Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas 

2 Kesesuaian soal dengan indikator hasil belajar 

3 
Mengandung pola literasi matematika 

4 
Bahasa yang digunakan komunikatif 

5 
Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

6 
Kejelasan perintah pada setiap soal 

7 Format instrumen menarik 

8 Jumlah butir pertanyaan sudah tepat 

9 Makna kalimat pertanyaan sudah tepat 

10 Pertanyaan  dalam bentuk pemecahan masalah 

 

C.  BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi soal pretes  literasi matematika ini menggunakan 

skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban 

yang merupakan nilai terhadap kevalidan soal pretes  literasi matematika untuk 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

D.  IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Nilai Mutlak 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 
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Kompetensi Dasar : 3.1 Menginterprestasi persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu 

variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan 

linier aljabar lainnya. 

4.1  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari 

bentuk linier satu variabel 

 

C. PENILAIAN PENGAMATAN  LITERASI MATEMATIKA SISWA 

BERDASARKAN INDIKATOR-INDIKATOR  

 

1. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas 

1      2       3              4             5 

Tidak sesuai 

dengan 

pedoman 

menjawab atau 

mengisi 

instrumen jelas 

   Sesuai pedoman 

menjawab atau 

mengisi instrumen 

jelas 

2. Kesesuaian soal dengan indikator hasil belajar 

1 2 3 4 5 

Tidak adanya 

kesesuaian 

soal dengan 

indikator 

hasil belajar 

   Adanya 

kesesuaian soal 

dengan 

indikator hasil 

belajar 

 

3. Mengandung pola literasi matematika 

1 2           3             4        5 

Tidak 

mengandung 

pola literasi 

matematika 

   Mengandung 

pola literasi 

matematika 
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4. Bahasa yang digunakan komunikatif 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

komunikatif 

   Bahasa yang 

digunakan 

komunikatif 

 

5. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

1 2 3 4 5 

Tidak sesuai 

dengan 

kaidah 

bahasa 

Indonesia 

   Kesesuaian 

dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

6. Kejelasan perintah pada setiap soal 

1 2 3 4 5 

Perintah pada 

setiap soal 

tidak jelas 

   Perintah 

pada setiap 

soal jelas  

 

7. Format instrumen menarik 

1 2 3 4 5 

Format 

instrumen 

tidak  menarik 

   Format 

instrumen 

menarik 

8. Jumlah butir pertanyaan sudah tepat 

1 2 3 4 5 

Jumlah butir 

pertanyaan 

   Jumlah butir 

pertanyaan 
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tidak tepat sudah tepat  

 

9. Makna kalimat pertanyaan sudah tepat 

1 2 3 4 5 

Makna 

kalimat 

pertanyaan 

tidak tepat 

   Makna 

kalimat 

pertanyaan 

sudah tepat 

10. Pertanyaan  dalam bentuk pemecahan masalah 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan  

tidak dalam 

bentuk 

pemecahan 

masalah 

individual 

   Pertanyaan  

dalam bentuk 

pemecahan 

masalah 

E. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

F. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 
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G. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran pada kolom saran berikut dan/atau 

menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI   

SOAL UJICOBA LITERASI MATEMATIKA 

 

 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi soal ujicoba  literasi matematika ini disusun untuk mengetahui 

tingkat validitas soal ujicoba  literasi matematika yang akan digunakan dalam penelitian  

literasi matematika pada discovery learning strategi scaffolding ditinjau dari self 

efficacy 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI SOAL UJICOBA LITERASI 

MATEMATIKA 

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen pembelajaran 

divalidasi, diantaranya validasi terhadap soal ujicoba literasi matematika. Komponen-

komponen validasi soal ujicoba literasi matematika dijabarkan dalam beberapa 

indikator, dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai. 

Komponen-komponen indikator validasi soal ujicoba  literasi matematika ditunjukkan 

dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Komponen-komponen indikator validasi soal ujicoba literasi matematika 

No Aspek yang dinilai 

I Materi 

 1. Soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. 

 2. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan indikator kemampuan literasi 

matematika. 

 3. Kejelasan batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang akan diukur. 

II Konstruksi 

 4. Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah yang benar. 

 5. Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics equation 

yang tepat. 
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 6. Tampilan gambar pada soal jelas dan mudah dipahami. 

III Bahasa 

 7. Rumusan butir soal menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar. 

 8. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami. 

 9. Rumusan butir soal tidak menggunakan bahasa daerah setempat. 

 10. Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

 

C. BENTUK INSTRUMEN 

Bentuk instrumen soal ujicoba  literasi matematika ini menggunakan skala 

penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang 

merupakan nilai terhadap kevalidan soal ujicoba  literasi matematika untuk 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

D. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar : 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga 

variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 

E. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap soal ujicoba  

literasi matematika yang telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas soal 

ujicoba  literasi matematika yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
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3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas dideskripsikan. Untuk option 

2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan 

option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, 

atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesedian Ibu/Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

F. PENILAIAN SOAL UJICOBA  LITERASI MATEMATIKA 

BERDASARKAN INDIKATOR-INDIKATOR  

1) Soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. 

 

1 2 3 4 5 

Soal tidak 
sesuai 
dengan 

kompetensi 
dasar dan 
indikator. 

   Soal  sesuai 
dengan 

kompetensi 
dasar dan 
indikator. 

 

2) Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan indikator kemampuan literasi 

matematika 

 

1 2 3 4 5 

Isi materi yang 
ditanyakan 
tidak sesuai 

dengan 
indikator KPM 

   Isi materi yang 
ditanyakan 

sesuai dengan 
indikator KPM 

 

 

 

 

3) Kejelasan batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang akan diukur. 

 

1 2 3 4 5 

Tidak Jelas 

batasan 

pertanyaan 

atau ruang 

lingkup yang 

akan diukur 

   Jelas batasan 
pertanyaan 
atau ruang 

lingkup yang 
akan diukur 
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4) Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah yang benar. 

 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan 
butir soal 

tidak 
menggunakan 

kata tanya 
atau perintah 
yang benar 

   Pertanyaan 
butir soal  

menggunakan 
kata tanya 

atau perintah 
yang benar 

 

5) Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics equation yang 

tepat. 

 

          1    2      3       4           5 

Penulisan soal 
tidak 

menggunakan 
ukuran huruf 

dan mathematics 
equation yang 

tepat. 

   Penulisan soal 
menggunakan 
ukuran huruf 

dan mathematics 
equation yang 

tepat. 

 

6) Tampilan gambar pada soal jelas dan mudah dipahami. 

 

1 2 3 4 5 

Tampilan 
gambar pada 

soal tidak 
jelas dan 
mudah 

dipahami. 

   Tampilan 
gambar pada 
soal jelas dan 

mudah 
dipahami. 

 

 

7) Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan 

butir soal 

tidak 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

   Rumusan 

butir soal 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 
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8) Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah  

dipahami 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan 

butir soal  

tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana 

dan mudah 

dipahami 

 

   
Rumusan 

butir soal 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana 

dan mudah 

dipahami 

 

9) Rumusan butir soal tidak menggunakan bahasa daerah setempat. 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan 
butir soal ada 
menggunakan 

bahasa 
daerah 

setempat. 

   Rumusan 
butir soal 

tidak 
menggunakan 

bahasa 
daerah 

setempat. 
10) Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 

   

1 2 3 4 5 

Rumusan 
butir soal 

menimbulkan 
penafsiran 

ganda 

   Rumusan 
butir soal 

tidak 
menimbulkan 

penafsiran 
ganda 

G. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

H. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

I. Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 
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     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

J. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada kolom saran berikut 

dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI   

WAWANCARA LITERASI MATEMATIKA   

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi wawancara literasi matematika  ini disusun untuk mengetahui 

tingkat validasi wawancara literasi matematika yang akan digunakan dalam penelitian 

kemampuan literasi matematika pada discovery learning strategi scaffolding ditinjau dari self 

efficacy 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI WAWANCARA LITERASI 

MATEMATIKA 

 Sebelum dilakukannya penelitian salah satu langkah yang harus dipersiapkan 

adalah menyiapkan instrumen validasi. Instrumen divalidiasi terlebih dahulu oleh 

validasi ahli/ pakar, diantaranya validasi terhadap wawancara literasi matematika . 

Komponen-komponen validasi wawancara literasi matematika  dijabarkan dalam 

beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk pertanyaan untuk 

dinilai. Komponen-komponen indikator validasi wawancara literasi matematika  belajar 

ditunjukan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Komponen-Komponen Indikator Validasi Wawancara literasi 

matematika  

No Aspek Yang Dinilai 

1.  Kejelasan petunjuk menjawab/mengisi instrumen. 

2.  Jumlah butir pertanyaan /pernyataan sudah tepat 

3.  Kesesuaian pertanyaan/pernyataan dengan indikator pada lembar 

wawancara. 

4.  Butir pertanyaan/ pernyataan tidak bias. 

5.  Format instrumen menarik untuk dibaca. 

6.  Keterkaitan pertanyaan/ pernyataan. 

7.  Panjang kalimat pertanyaan/pernyataan sudah tepat. 

8.  Keterbacaan bahasa. 

9.  Bahasa yang digunakan komunikatif. 

10.  Kesesuaian penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
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C. BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi wawancara literasi matematika  siswa ini 

menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan 

(option) jawaban yang merupakan nilai terhadap kevalidan wawancara literasi 

matematika  siswa untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

E. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar : 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel 

dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 

F. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap wawancara 

literasi matematika  siswa yang telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas kreatif 

belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas diskripsikan. Untuk option 2 

merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan 

option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, 

atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  
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G. PENILAIAN WAWANCARA LITERASI MATEMATIKA  SISWA 

BERDASARKAN INDIKATOR-INDIKATOR  

No Uraian Aspek dan Indikator 

1. Kejelasan petunjuk menjawab/mengisi instrumen. 

Petunjuk menjawab/mengisi instrument lembar wawancara literasi matematika  

siswa ini sudah jelas 

1 2 3 4 5 

Tidak jelas    Jelas 

 

2. Jumlah butir pertanyaan / pernyataan sudah tepat. 

Banyaknya butir pertanyaan/pernyataan pada lembar wawancara literasi 

matematika  siswa ini sudah tepat. 

1 2 3 4 5 

Tidak 

mencakup 

keseluruhan 

indikator  

   Mencakup 

keseluruhan 

indikator  

 

3. Kesesuaian pertanyaan/ pernyataan dengan indikator. 

Pertanyaan/pernyataan yang disusun sesuai dengan indikator pada lembar 

wawancara literasi matematika  siswa. 

1 2 3 4 5 

tidak sesuai 

dengan 

indikator  

   Sesuai 

dengan 

indikator  
 

4. Butir pertanyaan/ pernyataan tidak bias. 

Butir pertanyaan/pernyataan yang disusun pada lembar wawancara literasi 

matematika  siswa ini tidak bias. 

1 2 3 4 5 

Bias pada 

seluruh 

indikator  

   Tidak bias 

mengena 

pada seluruh 

indikator  
 

5. Format instrumen menarik untuk dibaca. 

Format/susunan penyajian instrumen lembar wawancara literasi matematika  
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No Uraian Aspek dan Indikator 

siswa ini menarik untuk dibaca.  

1 2 3 4 5 

Tidak 

menarik 

   Menarik 

 

6 Keterkaitan pertanyaan/pernyataan. 

Pertanyaan/pernyataan yang disusun pada lembar wawancara literasi 

matematika  siswa ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan. 

1    2     3     4       5 

Tidak saling 

terkait dan tidak 

sesuai dengan 

indikator yang 

telah ditetapkan 

   Saling terkait 

dan sesuai 

dengan 

indikator yang 

telah ditetapkan 
 

7 Panjang kalimat pertanyaan/pernyataan sudah tepat. 

Panjang susunan kalimat pertanyaan/pernyataan pada lembar wawancara 

literasi matematika  siswa ini sudah tepat dan efektif. 

1 2 3 4 5 

Tidak sesuai 

dan tidak efektif 

   Sesuai dan 

efektif 
 

8 Keterbacaan bahasa. 

Kalimat pertanyaan/pernyataan yang disusun pada lembar wawancara literasi 

matematika  siswa ini terbaca dengan baik. 

1 2 3 4 5 

Tidak terbaca dengan 

baik 

   Terbaca dengan 

baik 
 

9 Bahasa yang digunakan komunikatif. 

Lembar wawancara literasi matematika  siswa ini disusun menggunakan 

bahasa yang komunikatif. 

1 2 3 4 5 

Tidak 

komunikatif  

   Komunikatif 
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No Uraian Aspek dan Indikator 

10 Kesesuaian penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Penggunaan bahasa pada lembar wawancara literasi matematika  siswa ini 

sesuai kaidah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

1    2 3 4 5 

Tidak sesuai 

dengan kaidah 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar  

   Sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 
 

 

H. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

I. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

Kesimpulan terhadap validasi wawancara : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

 

     Tidak dapat digunakan 

 

 

 

J. Komentar dan saran perbaikan 
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Mohon menuliskan komentar dan saran pada kolom saran berikut dan/atau 

menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI  

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Kelas/ Semester  : X Wajib / Gasal 

Materi Pokok   : Persamaan Linier Tiga Variabel 

Kompetensi Dasar :  

3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari 

masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear tiga variabel 

A. Petunjuk. 

1. Mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian validasi kualitas 

pembelajaran ditinjau dari beberapa aspek penilaian dan saran-saran untuk 

merevisi kualitas pembelajaran yang saya susun. 

2. Kualitas pembelajaran pada penelitian ini memuat: 1) Tahap Perencanaan 

Kompetensi, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap Evaluasi 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada Butir-butir kualitas pembelajaran 

dengan cara melingkari angka (1, 2, 3, 4, dan 5) yang sesuai dengan kriteria pada 

lembar validasi kualitas pembelajaran.  

4. Saran-saran, yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan.  

 

A. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

a) Tahap Perencanaan 

1. Menyiapkan RPP yang akan digunakan setiap pertemuan 

 

 

 

 

RPP tidak disiapkan 

setiap pertemuan 

RPP disiapkan 

setiap pertemuan 
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2. Menyiapkan LKS dan LTS yang akan digunakan setiap pertemuan 

 

 

 

3. Menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan 

 

 

 

 

4. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

         

 

 

 

b) Tahap Pelaksanaan 

i. Keterlaksanaan Pembelajaran 

5. Pernyataan yang disajikan memuat aktivitas guru pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir sesuai dengan discovery 

learning strategi scaffolding 

 

 

 

 

6. Kalimat dalam butir pernyataan keterlaksanaan pembelajaran komunikatif. 

 

 

LKS tidak disiapkan 

setiap pertemuan 

LKS disiapkan 

setiap pertemuan 

Bahan ajar tidak 

disiapkan setiap 

pertemuan 

Bahan ajar  

disiapkan setiap 

pertemuan 

Media pembelajaran 

tidak disiapkan 

setiap pertemuan 

Media pembelajaran  

disiapkan setiap 

pertemuan 

Tidak ada aktivitas 

guru pada kegiatan 

awal, kegiatan inti 

dan kegiatan akhir 

Ada aktivitas guru 

pada kegiatan awal, 

kegiatan inti dan 

kegiatan akhir 

Kalimat dalam butir 

pernyataan  tidak 

komunikatif. 

 

Kalimat dalam butir 

pernyataan komunikatif. 
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7. Pernyataan keterlaksanaan pembelajaran dirumuskan dengan singkat dan 

jelas 

 

 

 

 

8. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

 

 

 

 

 

9. Butir pernyataan keterlaksanaan pembelajaran menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baku. 

 

 

 

 

 

10. Pedoman penskoran keterlaksanaan pembelajaran jelas dan mudah dipahami 

 

 

 

 

 

Pernyataan  tidak 

dirumuskan dengan 

singkat dan jelas 

 

Pernyataan dirumuskan 

dengan singkat dan jelas 

 

kata/ungkapan 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

kata/ungkapan  

tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

Pernyataan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 

Pernyataan  tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 

Pedoman penskoran 

tidak jelas dan sulit 

dipahami 

 

Pedoman penskoran 

jelas dan mudah 

dipahami 
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11. Petunjuk cara pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran jelas. 

 

 

 

 

 

12. Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

 

 

 

 

ii. Respon Siswa 

13. Pernyataan yang disajikan memuat respon siswa terhadap discovery learning 

strategi scaffolding 

 

 

 

 

14. Kalimat dalam butir pernyataan respon siswa komunikatif. 

 

 

 

 

15. Pernyataan respon siswa  dirumuskan dengan singkat dan jelas 

 

Petunjuk cara 

pengisian lembar 

observasi tidak 

jelas. 

 

Petunjuk cara 

pengisian lembar 

observasi jelas. 

 

Pertanyaan/pernyata

an sesuai dengan 

indikator 

Pertanyaan/pernyata

an tidak sesuai 

dengan indikator 

Ada respon siswa 

terhadap discovery 

learning strategi 

scaffolding 

 

Kalimat dalam butir 

pernyataan  tidak 

komunikatif. 

 

Kalimat dalam butir 

pernyataan komunikatif. 

 

Pernyataan  tidak 

dirumuskan dengan 

singkat dan jelas 

 

Pernyataan dirumuskan 

dengan singkat dan jelas 

 

Tidak ada respon 

siswa terhadap 

discovery learning 

strategi scaffolding 
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16. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

 

 

 

 

17. Butir pernyataan respon siswa menggunakan Bahasa Indonesia yang baku. 

 

 

 

 

 

18. Pedoman penskoran respon siswa  jelas dan mudah dipahami 

 

 

 

 

19. Petunjuk cara pengisian lembar observasi respon siswa jelas. 

 

 

 

 

 

20. Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada lembar 

observasi respon siswa 

 

kata/ungkapan 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

kata/ungkapan  

tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

Pernyataan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 

Pernyataan  tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 

Pedoman penskoran 

tidak jelas dan sulit 

dipahami 

 

Pedoman penskoran 

jelas dan mudah 

dipahami 

 

Petunjuk cara 

pengisian lembar 

observasi tidak 

jelas. 

 

Petunjuk cara 

pengisian lembar 

observasi jelas. 

 

Pertanyaan/pernyata

an sesuai dengan 

indikator 

Pertanyaan/pernyata

an tidak sesuai 

dengan indikator 
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c) Tahap Evaluasi 

21. Lembar observasi terdapat tes  literasi matematika (TKLM)  

 

 

 

 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

A. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap kualitas pembelajaran pada kolom 

saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Terdapat tes  literasi 

matematika  

 

Tidak terdapat tes  

literasi matematika  
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...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI  

SELF EFFICACY 

 

TUJUAN 

Lembar validasi  self efficacy  ini disusun untuk mengetahui tingkat validasi  self 

efficacy yang akan digunakan dalam penelitian  literasi matematika pada discovery 

learning strategi scaffolding ditinjau dari self efficacy. 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI  SELF EFFICACY 

 Sebelum dilakukannya penelitian salah satu langkah yang harus dipersiapkan 

adalah menyiapkan instrumen validasi. Instrumen divalidiasi terlebih dahulu oleh 

validasi ahli/ pakar, diantaranya validasi terhadap  self efficacy. Komponen-komponen 

validasi self efficacy dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator 

validasi  self efficacy belajar ditunjukan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Komponen-komponen Indikator Validasi  Self efficacy 

No Aspek Yang Dinilai 

1.  Butir pernyataan terkait dengan self efficacy siswa terhadap  literasi 

matematika siswa 

2.  Kalimat dalam butir pernyataan self efficacy siswa komunikatif. 

3.  Pernyataan self efficacy siswa  dirumuskan dengan singkat dan jelas 

4.  Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

5.  Butir pernyataan self efficacy siswa menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku. 

6.  Pedoman penskoran self efficacy siswa  jelas dan mudah dipahami 

7.  Petunjuk cara pengisian lembar observasi self efficacy siswa jelas. 

8.  Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada lembar 

observasi self efficacy 

C. BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi  self efficacy siswa ini menggunakan skala penilaian. 

Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang merupakan 

nilai terhadap kevalidan  self efficacy siswa untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  
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E. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 15 SEMARANG 

Kelas/ Semester : X / Gasal 

Materi Pokok  : Persamaan Linear Tiga Variabel 

Model Pembelajaran : Discovery Learning strategi scaffolding 

Kompetensi Dasar : 3.3  Menyusun sistem persamaan linear tiga 

variabel dari masalah kontekstual 

4.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga 

variabel 

 

A. Petunjuk. 

1. Mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian validasi kualitas 

pembelajaran ditinjau dari beberapa aspek penilaian dan saran-saran untuk 

merevisi kualitas pembelajaran yang saya susun. 

2. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada Butir-butir kualitas pembelajaran 

dengan cara melingkari angka (1, 2, 3, 4, dan 5) yang sesuai dengan kriteria pada 

lembar validasi kualitas pembelajaran.  

3. Saran-saran, yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan.  

 

A. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 

i. Respon Siswa 

1. Butir pernyataan terkait dengan self efficacy siswa terhadap  literasi 

matematika siswa 

 

 

 

 

 Tidak ada self efficacy 

siswa terhadap  literasi 

matematika siswa 

 

 

Ada self efficacy siswa 

terhadap  literasi 

matematika siswa 
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2. Kalimat dalam butir pernyataan self efficacy siswa komunikatif. 

 

 

 

 

3. Pernyataan self efficacy siswa  dirumuskan dengan singkat dan jelas 

 

 

 

 

 

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

 

 

 

 

5. Butir pernyataan self efficacy siswa menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat dalam butir 

pernyataan  tidak 

komunikatif. 

 

Kalimat dalam butir 

pernyataan komunikatif. 

 

Pernyataan  tidak 

dirumuskan dengan 

singkat dan jelas 

 

Pernyataan dirumuskan 

dengan singkat dan jelas 

 

kata/ungkapan 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

kata/ungkapan  

tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

Pernyataan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 

Pernyataan  tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baku 
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6. Pedoman penskoran self efficacy siswa  jelas dan mudah dipahami 

 

 

 

 

7. Petunjuk cara pengisian lembar observasi self efficacy siswa jelas. 

 

 

 

 

8. Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada lembar 

observasi self efficacy 

 

 

 

 

F. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

G. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

H. Kesimpulan terhadap validasi : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

Pedoman penskoran 

tidak jelas dan sulit 

dipahami 

 

Pedoman penskoran 

jelas dan mudah 

dipahami 

 

Petunjuk cara 

pengisian 

lembar observasi 

tidak jelas. 

 

Petunjuk cara 

pengisian lembar 

observasi jelas. 

 

Pertanyaan/pernyata

an sesuai dengan 

indikator 

Pertanyaan/pernyata

an tidak sesuai 

dengan indikator 
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     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

I. Komentar dan saran perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap self efficacy pada kolom saran 

berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

  

 



KELAS KONTROL

1 20187533 0039013199 ADINDA MALIKA AZIS X IPA 6 K01 84

2 20187534 0031190579 ALIA TRI WAHYUNINGSIH X IPA 6 K02 75

3 20187535 0032015812 ALIF GHANI ZAHRAN X IPA 6 K03 71

4 20187536 0033052558 ALIFIA SALWA SALSABILA X IPA 6 K04 69

5 20187537 0033457760 AMANDA RIZKY AMALIA X IPA 6 K05 74

6 20187538 0033454666 ANANDHIKA NAUFALHAFIZH ROSADI X IPA 6 K06 75

7 20187539 0039445965 ASSAVERO MUHAMMAD FATHONI X IPA 6 K07 86

8 20187540 0032714024 DENISA ASTRI KUSUMAWARDANI X IPA 6 K08 71

9 20187541 0020767550 FADHILLA FITRIANI X IPA 6 K09 72

10 20187542 0026191816 FAREZKI MUHAMAD X IPA 6 K10 82

11 20187543 0031997906 FARHAN RIZKY AR RASYID X IPA 6 K11 71

12 20187544 0031997588 FAUZIAH DELLA PARAMITHA X IPA 6 K12 80

13 20187545 0032402977 FENI INDRIYANI X IPA 6 K13 73

14 20187546 0032738118 GANGSAR DEWANDARU X IPA 6 K14 73

15 20187547 0032760664 HAKAISNA SEBINTA X IPA 6 K15 81

16 20187548 0032716454 HANI AMIRA DAMAYANTI X IPA 6 K16 69

17 20187549 0025392822 HENRICO DERMAWAN PUTRA X IPA 6 K17 81

18 20187550 0032717533 INTAN SWASTIKA SARI X IPA 6 K18 82

19 20187551 0020429742 IRFAN ABDUL MAJID X IPA 6 K19 71

20 20187552 0032616989 KARINA OVI ISMAWATI X IPA 6 K20 69

21 20187553 0033856296 MUHAMMAD HUSEIN JA'FAR X IPA 6 K21 78

22 20187554 0033355379 NADZILA AYU MUFARRIHATI X IPA 6 K22 70

23 20187555 0033913976 NASTITI MARDIKANING PRABOWO X IPA 6 K23 79

24 20187556 0026890669 NUR MALITA X IPA 6 K24 85

25 20187557 0032511201 NURMALINDA KARTIKA DEWI SANTOSO X IPA 6 K25 71

26 20187558 0033497485 NUSROTUL HABIBAH X IPA 6 K26 63

27 20187559 0032772913 PRADITA ASA MUSTIKA X IPA 6 K27 63

28 20187560 0026174296 RAAFI ADITYA PRADANA X IPA 6 K28 71

29 20187561 0032717549 RAHMALIA MARDIYANI X IPA 6 K29 65

30 20187562 0025536419 RASYID HAKIM FAHMILHUDA X IPA 6 K30 71

31 20187563 0026890664 REZA ANASTASYA NOVITASARI X IPA 6 K31 64

32 20187564 0032714107 SAFNA PERWITA DEWI X IPA 6 K32 72

33 20187565 0031997016 SHAFA SHAFINA X IPA 6 K33 79

34 20187566 0033657473 TALITHA NASYWA SALSABILA X IPA 6 K34 60

35 20187567 0040232522 YANUAR RIZKY CAHYA SAPUTRA X IPA 6 K35 70

36 20187568 0033053016 YUNISA RAHMA HIDAYATI X IPA 6 K36 71

DAFTAR NILAI PRETES LITERASI MATEMATIKA

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SMA NEGERI 15 SEMARANG

KODE NILAINO NIS NISN NAMA KELAS
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Tests of Normality 

 
Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Kemampuan Literasi 

Matematika 

Eksperimen 0,131 36 0,125 

Kontrol 0,134 36 0,101 

a. Lilliefors Significance Correction 
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UJI NORMALITAS NILAI PRETES 

LITERASI MATEMATIKA 

Hipotesis: 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal, 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Uji Statistik: 

Uji Kolmogorof-Smirnov dengan α = 5%. 

Kriteria Pengujian Hipotesis : 

Terima H0 Jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05. 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1. Kelas Eksperimen : nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,125 atau Asymp. Sig (2-

tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Jadi data nilai pretes kelas Eksperiman 

berdistribusi normal. 

2. Kelas Kontrol: nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,101  atau Asymp. Sig (2-tailed) 

> 0,05, maka H0 diterima. Jadi data nilai pretes kelas Kontrol berdistribusi 

normal. 

Dengan demikian sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan Literasi 

Matematika 

Based on Mean 2,944 1 70 0,091 

Based on Median 2,218 1 70 0,141 

Based on Median and with 

adjusted df 

2,218 1 65,894 0,141 

Based on trimmed mean 2,951 1 70 0,090 

UJI HOMOGENITAS NILAI PRETEST 

LITERASI MATEMATIKA 

Hipotesis: 

1 2 

1 2 

H0 : σ2= σ2    (varians kedua data awal homogen). 

 H1 : σ2≠ σ
2    

(varians kedua data awal tidak homogen).
 

Uji Statistik: 

SPSS Independent Sample t tes – Levene’s Test for Equality of Variance 

Kriteria Pengujian Hipotesis : 

Terima H0 jika Sig. > α (0,05) 

Berdasarkan uji Homogeneity of Variances Based On Mean diperoleh Nilai Sig. 0,091 > 

α (0,05), maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan Kedua kelompok homogen 

atau mempunyai varians yang sama. 
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H 0  :  1   =   2  ( Tidak ada perbedaan rataan nilai pretes literasi matematika kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol) 

H 1   :  1   ≠   2 ( Ada perbedaan rataan nilai pretes literasi matematika kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol) 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampuan 

Literasi 

Matematika 

Equal variances 

assumed 

2,944 0,091 0,06

3 

70 0,950 0,08333 1,32513 -2,55956 2,72623 

Equal variances 

not assumed 
  

0,06

3 

65,613 0,950 0,08333 1,32513 -2,56267 2,72934 

Hipotesis : 

Uji Statistik 
Uji Independent Sample T-Test dengan taraf nyata 0,05 

Kriteria 

Kriteria penerimaan H 0  dijelaskan bahwa Ho diterima jika n i l a i  sign > 0,05 

dan Ho ditolak jika nilai sign < 0,05. 

Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed. Karena (Sig = 

0,091) > 0,05 maka Ho diterima. Artinya rata-rata nilai pretes siswa kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata nilai pretes siswa pada kelas kontrol. 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 



Lampiran 30 

392 

 

 

REKAPITULASI  

LEMBAR VALIDASI SILABUS 

 

NO. Aspek yang dinilai 
Skor dari Validator 

1 2 3 

1 Kelengkapan komponen silabus 
4 
 

4 5 

2 Penyusunan silabus sistematis 4 3 4 

3 Kompetensi Dasar 
5 5 4 

4 Indikator Pencapaian Kompetensi 
5 5 5 

5 Materi Pembelajaran 
5 5 5 

6 Kegiatan Pembelajaran 
5 5 5 

7 
Penilaian 4 5 4 

8 Alokasi Waktu 4 5 5 

9 Sumber Belajar 4 4 5 

Jumlah  Skor 40 41 42 

Rata-Rata 4,44 4,56 4,67 

 

A. Skor Penilaian 
 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  56,4
3

67,456,444,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi silabus termasuk dalam kategori Sangat Baik 
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REKAPITULASI  

LEMBAR VALIDASI RPP 

NO. Aspek yang dinilai 
Skor Dari Validator 

1 2 3 

1 Indikator Pencapaian Kompetensi 5 4 5 

2 Tujuan Pembelajaran 4 5 3 

3 Model dan Strategi Pembelajaran 5 3 5 

4 Sumber Belajar 4 4 4 

5 Media Pembelajaran 5 5 5 

6 
Kegiatan Orientasi pada Awal 

Pembelajaran 

4 5 4 

7 Kegiatan Apersepsi 5 5 5 

8 
Kegiatan Pemberian Motivasi dan 

Acuan Pembelajaran 

5 5 5 

9 
Tahap stimulation (stimullasi/ 

pemberian  rangsangan) 

5 4 5 

10 
Tahap problem statemen 

(pertanyaan/identifikasi masalah) 

5 5 5 

11 
Tahap data collection (pengumpulan 

data) 

5 5 5 

12 
Tahap data processing (pengolahan 

Data) 

5 5 5 

13 Tahap Verification (pembuktian) 4 4 4 

14 
Tahap Generalizatio  (menarik 

kesimpulan) 

5 5 5 

15 
Tahap scaffolding (pemberian 

bantuan) 

4 4 5 
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16 

Kegiatan pembelajaran memuat 

pemberian PR, membuat resume dan 

menutup pembelajaran. 

5 5 5 

17 
Teknik, jenis, bentuk soal, dan soal 

sesuai dengan soal literasi matematika 

4 5 5 

18 

Kesesuaian tata bahasa yang 

digunakan dengan EYD dan 

komunikatif 

4 3 

 

5 

19 
Kesesuaian media pembelajaran 

dengan materi pembelajaran 

4 5 4 

JUMLAH 87 86 89 

RATA-RATA 4,58 4,53 4,68 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  59,4
3

68,453,458,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi RPP termasuk dalam kategori Sangat Baik 
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REKAPITULASI  
LEMBAR VALIDASI LKS 

 

No Aspek yang dinilai 
Skor Dari Validator 

1 2 3 

1 
Kesesuaian tujuan LKS dengan indikator 

pembelajaran 
5 3 5 

2 Sistematika yang digunakan dalam LKS 5 5 4 

3 Kelengkapan urutan cara kerja 4 4 3 

4 
Adanya pertanyaan untuk menguji  literasi 

matematika  
5 3 5 

5 Kebenaran konsep 5 5 5 

6 Peningkatan  literasi matematika  siswa 4 4 3 

7 Keterkaitan dengan materi yang diajarkan 5 5 5 

8 Tampilan LKS menarik 4 4 4 

9 Keterbacaan bahasa 5 3 5 

10 
Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 
4 4 3 

JUMLAH 46 40 42 

RATA-RATA 4,60 4,00 4,20 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  27,4
3

20,400,460,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi LKS  termasuk dalam kategori Sangat Baik 
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REKAPITULASI LEMBAR VALIDASI  

SOAL PRETES  

NO. Aspek yang dinilai 
Skor Dari Validator 

1 2 3 

1 Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas 5 3 4 

2 Kesesuaian soal dengan indikator hasil belajar 5 5 4 

3 Mengandung pola literasi matematika 5 4 3 

4 Bahasa yang digunakan komunikatif 4 4 5 

5 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 4 2 4 

6 Kejelasan perintah pada setiap soal 5 5 3 

7 Format instrumen menarik 4 4 4 

8 Jumlah butir pertanyaan sudah tepat 4 4 4 

9 Makna kalimat pertanyaan sudah tepat 5 3 5 

10 Pertanyaan  dalam bentuk pemecahan masalah 5 5 4 

JUMLAH 46 39 40 

RATA-RATA 4,60 3,90 4,00 
 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  17,4
3

00,490,360,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi Soal Pretes  termasuk dalam kategori  Sangat Baik 
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REKAPITULASI  

LEMBAR VALIDASI SOAL UJICOBA  

No Aspek yang dinilai 

Skor Dari Validator 

1 2 3 

I Materi    

 1. Soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. 5 3 5 

 2. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan indikator  literasi 

matematika. 

5 4 5 

 3. Kejelasan batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang akan 

diukur. 

4 3 3 

II Konstruksi    

 4. Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah 

yang benar. 

5 5 5 

 5. Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics 

equation yang tepat. 

5 4 3 

 6. Tampilan gambar pada soal jelas dan mudah dipahami. 4 5 4 

III Bahasa    

 7. Rumusan butir soal menggunakan bahasa indonesia yang baik 

dan benar. 

4 3 4 

 8. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami. 

4 4 4 

 9. Rumusan butir soal tidak menggunakan bahasa daerah 

setempat. 

5 3 5 

 10. Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. 4 4 5 

JUMLAH 45 38 43 

RATA-RATA 4,50 3,80 4,30 

 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
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Skor (n)  20,4
3

30,480,350,4
=

++
=  

 

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi Soal Ujicoba  termasuk dalam kategori  Sangat Baik 
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REKAPITULASI  

LEMBAR VALIDASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO Aspek yang dinilai 
Skor dari Validitor 

1 2 3 

1 Menyiapkan RPP yang akan digunakan setiap pertemuan 5 3 4 

2 Menyiapkan LKS dan LTS yang akan digunakan setiap 

pertemuan 

5 4 4 

3 Menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan 5 3 4 

4 Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 5 3 5 

5 Pernyataan yang disajikan memuat aktivitas guru pada 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir 

sesuai dengan discovery learning strategi scaffolding 

4 5 3 

6 Kalimat dalam butir pernyataan keterlaksanaan 

pembelajaran komunikatif. 

4 3 4 

7 Pernyataan keterlaksanaan pembelajaran dirumuskan 

dengan singkat dan jelas 

5 4 3 

8 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah penafsiran. 

4 3 4 

9 Butir pernyataan keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baku. 

4 4 4 

10 Pedoman penskoran keterlaksanaan pembelajaran jelas dan 

mudah dipahami 

4 3 3 

11 Petunjuk cara pengisian lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran jelas. 

5 5 5 

12 Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

5 3 5 

13 Pernyataan yang disajikan memuat respon siswa terhadap 

discovery learning strategi scaffolding 

5 4 5 

14 Kalimat dalam butir pernyataan respon siswa komunikatif. 4 4 3 

15 Pernyataan respon siswa  dirumuskan dengan singkat dan 

jelas 

4 3 4 

16 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah penafsiran. 

5 5 4 

17 Butir pernyataan respon siswa menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baku. 

4 5 4 

18 Pedoman penskoran respon siswa  jelas dan mudah 

dipahami 

5 3 5 

19 Petunjuk cara pengisian lembar observasi respon siswa 

jelas. 

5 5 3 

20 Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator pada 5 3 5 
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lembar observasi respon siswa 

21 Lembar observasi terdapat tes kemampuan literasi 

matematika (TKLM)  

5 3 4 

JUMLAH 97 78 85 

RATA-RATA 4,62 3,71 4,05 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  13,4
3

05,471,362,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik ...... 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik √ 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi Soal keterlaksanaan pembelajaran  termasuk dalam kategori  

Sangat Baik 
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REKAPITULASI  

LEMBAR VALIDASI SELF EFFICACY 

No Aspek Yang Dinilai Skor Dari Validator 

1 2 3 

1.  Butir pernyataan terkait dengan self efficacy siswa terhadap  

literasi matematika siswa  

5 2 4 

2.  Kalimat dalam butir pernyataan self efficacy siswa 

komunikatif. 

5 4 5 

3.  Pernyataan self efficacy siswa  dirumuskan dengan singkat 

dan jelas 

5 3 3 

4.  Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah penafsiran. 

4 3 3 

5.  Butir pernyataan self efficacy siswa menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baku. 

4 3 3 

6.  Pedoman penskoran self efficacy siswa  jelas dan mudah 

dipahami 

5 3 4 

7.  Petunjuk cara pengisian lembar observasi self efficacy 

siswa jelas. 

5 2 2 

8.  Pertanyaan/pernyataan disusun sesuai dengan indikator 

pada lembar observasi self efficacy 

5 3 3 

JUMLAH 38 23 27 

RATA-RATA 4,75 2,87 3,37 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  67,3
3

37,387,275,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 
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2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik √ 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ...... 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi Soal keterlaksanaan pembelajaran  termasuk dalam kategori  

Baik 
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REKAPITULASI LEMBAR VALIDASI   

WAWANCARA LITERASI MATEMATIKA  

 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor Dari Validator 

1 2 3 

1.  Kejelasan petunjuk menjawab/mengisi instrumen. 5 3 4 

2.  Jumlah butir pertanyaan /pernyataan sudah tepat 4 5 5 

3.  Kesesuaian pertanyaan/pernyataan dengan 

indikator pada lembar wawancara. 
5 4 5 

4.  Butir pertanyaan/ pernyataan tidak bias. 4 3 4 

5.  Format instrumen menarik untuk dibaca. 4 4 5 

6.  Keterkaitan pertanyaan/ pernyataan. 5 3 4 

7.  Panjang kalimat pertanyaan/pernyataan sudah 

tepat. 
4 4 3 

8.  Keterbacaan bahasa. 5 3 4 

9.  Bahasa yang digunakan komunikatif. 4 5 4 

10.  Kesesuaian penggunaan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 
4 3 5 

JUMLAH 44 37 43 

RATA-RATA 4,40 3,70 4,30 

 

A. Skor Penilaian 

Skor (n) =
3

3 ValidatorRataRataJumlah −
 

Skor (n)  13,4
3

30,470,340,4
=

++
=  

B. Skala penilaian:  

Jumlah Nilai Hasil ( √ ) 

0,00 ≤ n < 1,00 Tidak baik ...... 

1,00 ≤ n < 2,00 Kurang baik ...... 

2,00 ≤ n < 3,00 Cukup baik ...... 

3,00 ≤ n < 4,00 Baik √ 

4,00 ≤ n ≤ 5,00 Sangat baik ...... 

 

C. Kesimpulan 

Hasil rekapitulasi validasi wawancara kemampuan literasi matematika  termasuk dalam 

kategori  Sangat Baik 
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10 10 10 10 10

1 2 3 4 5

1 UC-01 8 10 5 5 9 37 1369

2 UC-02 5 5 8 5 6 29 841

3 UC-03 5 7 2 10 8 32 1024

4 UC-04 8 5 4 4 7 28 784

5 UC-05 10 8 5 5 9 37 1369

6 UC-06 5 10 6 7 10 38 1444

7 UC-07 8 7 10 10 8 43 1849

8 UC-08 5 8 5 9 7 34 1156

9 UC-09 3 7 3 10 8 31 961

10 UC-10 8 8 6 10 9 41 1681

11 UC-11 10 8 8 6 7 39 1521

12 UC-12 8 7 10 8 8 41 1681

13 UC-13 3 2 3 5 2 15 225

14 UC-14 7 8 8 7 8 38 1444

15 UC-15 5 5 2 2 2 16 256

16 UC-16 6 10 8 9 2 35 1225

17 UC-17 3 7 6 8 2 26 676

18 UC-18 6 8 8 10 2 34 1156

19 UC-19 3 5 7 8 1 24 576

20 UC-20 2 2 5 5 2 16 256

21 UC-21 3 5 2 1 2 13 169

22 UC-22 5 7 2 2 9 25 625

23 UC-23 3 8 4 5 2 22 484

24 UC-24 5 2 1 8 8 24 576

25 UC-25 8 5 8 7 9 37 1369

26 UC-26 7 2 2 6 2 19 361

No Kode Y

Skor maksimal dan nomor item

ANALISIS HASIL UJICOBA LITERASI MATEMATIKA

K
e

lo
m

p
o

k 
 B

aw
ah

K
e

lo
m

p
o

k 
 A

ta
s

KelompokY2

404



10 10 10 10 10

1 2 3 4 5

No Kode Y

Skor maksimal dan nomor item

ANALISIS HASIL UJICOBA LITERASI MATEMATIKA

KelompokY
2

27 UC-27 4 2 7 5 8 26 676

28 UC-28 5 2 2 7 2 18 324

29 UC-29 6 2 6 2 2 18 324

30 UC-30 2 1 2 7 1 13 169

31 UC-31 2 2 3 5 2 14 196

32 UC-32 2 0 2 8 2 14 196

33 UC-33 2 2 2 2 6 14 196

34 UC-34 8 2 3 2 2 17 289

35 UC-35 4 2 2 1 2 11 121

36 UC-36 0 2 5 2 2 11 121

SX 184 183 172 213 178 930 27690

SX
2 1160 1241 1060 1541 1238

SXY 5396 5600 5104 6137 5453

rxy 0,716 0,818 0,707 0,626 0,746

rtabel 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid

x1 6,5 7,5 5,4 7,5 8,1

x2 3,5 1,7 3,4 4,1 2,9

Sx1
2 42,50 26,50 48,40 58,50 12,90

Sx2
2 50,50 4,10 32,40 60,90 44,90

D
ay

a 
p

em
b

ed
a 

so
al

K
el

o
m

p
o

k 
 B

aw
ah

V
al

id
it

as

404



10 10 10 10 10

1 2 3 4 5

No Kode Y

Skor maksimal dan nomor item

ANALISIS HASIL UJICOBA LITERASI MATEMATIKA

KelompokY
2

thitung 5,13 17,29 3,67 5,13 11,28

ttabel 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04

Kriteria Sign Sign Sign Sign Sign

Skor 184 183 172 213 178

Skor maks 360 360 360 360 360

P 0,51 0,51 0,48 0,59 0,49

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

s
2 b 6,099 8,632 6,617 7,799 9,941

Ss
2 b 39,088 r11 0,6336543

k 36 Kriteria Sedang

s
2

t 101,8

Rata-Rata 

Kelas Atas
6,27777778 7,22222222 5,94444444 7,22222222 6,33333333

Rata-Rata 

Kelas 
3,94444444 2,94444444 3,61111111 4,61111111 3,55555556

Skor maks 10 10 10 10 10

DP 0,23333333 0,42777778 0,23333333 0,26111111 0,27777778

Kriteria Cukup Baik Cukup Cukup Cukup

D
ay

a 
p

em
b

ed
a 

so
al

Ti
n

gk
at

 k
es

u
ka

ra
n

D
ay

a 
B

ed
a

R
e

lia
b

el
it

as

404



10 10 10 10 10

1 2 3 4 5

No Kode Y

Skor maksimal dan nomor item

ANALISIS HASIL UJICOBA LITERASI MATEMATIKA

KelompokY
2

Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan DigunakanKeterangan Soal

404
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KELAS KONTROL

1 20187533 0039013199 ADINDA MALIKA AZIS X IPA 6 K01 80

2 20187534 0031190579 ALIA TRI WAHYUNINGSIH X IPA 6 K02 75

3 20187535 0032015812 ALIF GHANI ZAHRAN X IPA 6 K03 71

4 20187536 0033052558 ALIFIA SALWA SALSABILA X IPA 6 K04 70

5 20187537 0033457760 AMANDA RIZKY AMALIA X IPA 6 K05 75

6 20187538 0033454666 ANANDHIKA NAUFALHAFIZH ROSADI X IPA 6 K06 78

7 20187539 0039445965 ASSAVERO MUHAMMAD FATHONI X IPA 6 K07 79

8 20187540 0032714024 DENISA ASTRI KUSUMAWARDANI X IPA 6 K08 71

9 20187541 0020767550 FADHILLA FITRIANI X IPA 6 K09 67

10 20187542 0026191816 FAREZKI MUHAMAD X IPA 6 K10 85

11 20187543 0031997906 FARHAN RIZKY AR RASYID X IPA 6 K11 74

12 20187544 0031997588 FAUZIAH DELLA PARAMITHA X IPA 6 K12 76

13 20187545 0032402977 FENI INDRIYANI X IPA 6 K13 79

14 20187546 0032738118 GANGSAR DEWANDARU X IPA 6 K14 73

15 20187547 0032760664 HAKAISNA SEBINTA X IPA 6 K15 76

16 20187548 0032716454 HANI AMIRA DAMAYANTI X IPA 6 K16 70

17 20187549 0025392822 HENRICO DERMAWAN PUTRA X IPA 6 K17 79

18 20187550 0032717533 INTAN SWASTIKA SARI X IPA 6 K18 79

19 20187551 0020429742 IRFAN ABDUL MAJID X IPA 6 K19 73

20 20187552 0032616989 KARINA OVI ISMAWATI X IPA 6 K20 74

21 20187553 0033856296 MUHAMMAD HUSEIN JA'FAR X IPA 6 K21 77

22 20187554 0033355379 NADZILA AYU MUFARRIHATI X IPA 6 K22 75

23 20187555 0033913976 NASTITI MARDIKANING PRABOWO X IPA 6 K23 81

24 20187556 0026890669 NUR MALITA X IPA 6 K24 80

25 20187557 0032511201 NURMALINDA KARTIKA DEWI SANTOSO X IPA 6 K25 73

26 20187558 0033497485 NUSROTUL HABIBAH X IPA 6 K26 69

27 20187559 0032772913 PRADITA ASA MUSTIKA X IPA 6 K27 73

28 20187560 0026174296 RAAFI ADITYA PRADANA X IPA 6 K28 72

29 20187561 0032717549 RAHMALIA MARDIYANI X IPA 6 K29 69

30 20187562 0025536419 RASYID HAKIM FAHMILHUDA X IPA 6 K30 72

31 20187563 0026890664 REZA ANASTASYA NOVITASARI X IPA 6 K31 69

DAFTAR NILAI POSTES  LITERASI MATEMATIKA

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SMA NEGERI 15 SEMARANG

KODE NILAINO NIS NISN NAMA KELAS
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32 20187564 0032714107 SAFNA PERWITA DEWI X IPA 6 K32 71

33 20187565 0031997016 SHAFA SHAFINA X IPA 6 K33 79

34 20187566 0033657473 TALITHA NASYWA SALSABILA X IPA 6 K34 68

35 20187567 0040232522 YANUAR RIZKY CAHYA SAPUTRA X IPA 6 K35 74

36 20187568 0033053016 YUNISA RAHMA HIDAYATI X IPA 6 K36 72

406
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Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kemampuan Literasi 

Matematika 

Eksperimen 0,141 36 0,069 0,956 36 0,159 

Kontrol 0,111 36 0,200* 0,968 36 0,386 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

UJI NORMALITAS NILAI POST TES 

LITERASI MATEMATIKA 

Hipotesis: 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal, 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Uji Statistik: 

Uji Kolmogorof-Smirnov dengan α = 5%. 

Kriteria Pengujian Hipotesis : 

Terima H0 Jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05. 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1. Kelas Eksperimen : nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,069 atau Asymp. Sig (2-

tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Jadi data nilai postes  kelas Eksperiman 

berdistribusi normal. 

2. Kelas Kontrol: nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,200  atau Asymp. Sig (2-tailed) 

> 0,05, maka H0 diterima. Jadi data nilai postes  kelas Kontrol berdistribusi 

normal. 

Dengan demikian sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan Literasi 

Matematika 

Based on Mean 0,084 1 70 0,773 

Based on Median 0,111 1 70 0,740 

Based on Median and with 

adjusted df 

0,111 1 69,987 0,740 

 0,079 1 70 0,779 

UJI HOMOGENITAS NILAI POSTES 

LITERASI MATEMATIKA 

Hipotesis: 

1 2 

1 2 

H0 : σ2= σ2    (varians kedua data awal homogen). 

 H1 : σ2≠ σ
2    

(varians kedua data awal tidak homogen).
 

Uji Statistik: 

SPSS Independent Sample t tes – Levene’s Test for Equality of Variance 

Kriteria Pengujian Hipotesis : 

Terima H0 jika Sig. > α (0,05) 

Berdasarkan uji Homogeneity of Variances Based On Mean diperoleh Nilai Sig. 0,773 > 

α (0,05), maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan Kedua kelompok homogen 

atau mempunyai varians yang sama. 
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UJI HIPOTESIS 1 

LITERASI MATEMATIKA 

 
 
 

Hipotesis: 
 

H 0 : DL  ≤ 75 (Rata-rata  literasi matematika siswa pada discovery 

learning dengan strategi scaffolding kurang dari atau 

sama dengan KKM sebesar 73 )  

H 1 :  DL  > 75 (Rata-rata  literasi matematika siswa pada discovery 

learning dengan strategi scaffolding lebih besar dari KKM 

sebesar 73 ) 

Kriteria Pengujian Hipotesis : Terima H0 jika Sig. > α (0,05) 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 literasi matematika siswa 

pada discovery learning 

dengan strategi scaffolding 

36 77,1389 3,96523 0,66087 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 73 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 literasi matematika siswa 

pada discovery learning 

dengan strategi scaffolding 

6,263 35 0,000 4,13889 2,7972 5,4805 

 

Berdasarkan uji One Sample Test diperoleh Nilai Sig. 0,000 < 0,05 , maka H 0  di tolak. 

Jadi H 1  di terima maka dapat  disimpulkan rata-rata  literasi matematika siswa pada 

discovery learning dengan strategi scaffolding lebih besar dari KKM sebesar 73. 
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UJI HIPOTESIS 2 

LITERASI MATEMATIKA 

 

Hipotesis: 

 

H 0 :   ≤ 75%  (Proporsi  ketuntasan  siswa pada discovery  learning strategi 

Scaffolding  yang memenuhi KKM yaitu 73 mencapai kurang dari 

atau sama dengan 75%)  

H 1 :    > 75% (Proporsi  ketuntasan  siswa  pada discovery  learning strategi 

Scaffolding  yang memenuhi KKM yaitu 73 mencapai lebih dari 

75%) 

 

Kriteria Pengujian Hipotesis : H0  ditolak jika hitungz ≥ −5,0z . Nilai hitungz ≥ −5,0z  

diperoleh dari tabel z dengan peluang (0,5- ) dan taraf signifikansi  =5% 

Pengujian Hipotesis : 

Rumus yang digunakan : 

Z = 

n

n

x

)1( 00

0





−

−

 

Perhitungan : 

73,00 =  

x ( Banyak siswa yang tuntas) = 31 siswa 

n ( Jumlah Seluruh siswa ) = 36 siswa 

Z = 

36

)73,01(73,0

73,0
36

31

−

−

 

Z= 
005475,0

1311,0
 

Z = 
07399324,0

1311,0
 

Z = 1,7717 

Dari Perhitungan di peroleh Z hitung = 1,7717  

Untuk taraf signifikansi  =5% di peroleh Z tabel = Z )5,0( − = Z )45,0( = 1,64 
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Karena Z hitung = 1,7717 > Z tabel = 1,64 maka H 0  ditolak. Dengan demikian, Proporsi 

ketuntasan siswa  pada discovery  learning strategi Scaffolding  yang memenuhi 

KKM 

yaitu 73 mencapai lebih dari 75%. 
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UJI BEDA RATA-RATA 

 

Hipotesis : 

H 0   : 1  ≤ 𝜇 2  (rata-rata  literasi matematika pada Discovery Learningdengan strategi 

scaffolding ditinjau dari self efficacy kurang dari atau sama dengan rata-rata  

literasi matematika pada Discovery Learning)  

H 1   : 1  > 𝜇 2  (rata-rata literasi matematika pada Discovery Learning dengan 

strategi scaffolding ditinjau dari self efficacy lebih baik dari rata-rata literasi 

matematika pada Discovery Learning).  

 

Uji Statistik 
Uji Independent Sample T-Test dengan taraf nyata 0,05 

 

Kriteria 

Oleh Karena telah diketahui varians homogen, maka dipilih Equal Variances assumed. 

H 0 ditolak jika nilai t hitung  > t tabel  

 

 

 

Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed. Diperoleh nilai 

(thitung = 2,838). Karena nilai (thitung = 2,838) >  (ttabel = 1,67412), jadi Ho ditolak. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampuan 

Literasi 

Matematika 

Equal 

variances 

assumed 

0,08

4 

0,77

3 

2,838 70 0,00

6 

2,75000 0,96891 0,81758 4,68242 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,838 69,663 0,00

6 

2,75000 0,96891 0,81741 4,68259 
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Artinya rata-rata literasi matematika pada Discovery Learning dengan strategi 

scaffolding ditinjau dari self efficacy lebih baik dari rata-rata  literasi matematika pada 

Discovery Learning. 
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UJI PROPORSI KETUNTASAN 

LITERASI MATEMATIKA 

 

Hipotesis: 

H 0  : 1  ≤ 2    (proporsi ketuntasan  literasi matematika pada discovery learning 

dengan strategi scaffolding kurang dari atau sama dengan dari proporsi 

ketuntasan  literasi matematika pada discovery learning) 

H 1  : 1  > 2  (proporsi ketuntasan literasi matematika pada discovery learning 

dengan strategi scaffolding lebih dari proporsi ketuntasan  literasi matematika 

pada discovery learning). 

 

Kriteria Pengujian Hipotesis : H 0  ditolak jika )5,0( − zz di mana )5,0( −z didapat dari 

daftar 

distribusi normal baku dengan peluang (0,5- )  

Pengujian Hipotesis : 

Rumus yang digunakan : 









+

−

=

21

2

2

1

1

11

nn
pq

n

x

n

x

z      dengan  
21

21

nn

xx
p

+

+
=  dan pq −=1  

Diperoleh : 

x 1 =31 

x 2 =23 

 

n 1 =36 

n 2 =36 

21

21

nn

xx
p

+

+
=  

3636

2331

+

+
=p  

P = 0,75 

q = 1-p 

q = 1-0,75 

q = 0,25 









+

−

=

21

2

2

1

1

11

nn
pq

n

x

n

x

z  
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+

−

=

36

1

36

1
25,075,0

36

23

36

31

x

z  

 









+

−

=

36

1

36

1
25,075,0

36

23

36

31

x

z  

01041667,0

222222,0
=z  

177773,2=z  

Dari Perhitungan di peroleh Z hitung = 2,177773  

Untuk taraf signifikansi  =5% di peroleh Z tabel = Z )5,0( − = Z )45,0( = 1,64 

Karena Z hitung = 2,177773 > Z tabel = 1,64 maka H 0  ditolak. Dengan demikian, proporsi 

ketuntasan  literasi matematika pada discovery learning dengan strategi scaffolding lebih dari 

proporsi ketuntasan  literasi matematika pada discovery learning 
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Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

1
Menyiapkan RPP yang akan digunakan setiap 

pertemuan
5 3 5 3 4 5 2 4

2
Menyiapkan LKS dan LTS yang akan digunakan 

setiap pertemuan
5 4 5 4 4 5 4 5

Materi 

Pembelajaran
3 Menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan 4 3 3 3 4 5 3 3

Media 

Pembelajaran
4

Menyiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan
3 5 2 3 5 4 3 3

5 Membuka pelajaran dengan baik 5 5 5 5 3 4 3 3

6
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai
5 4 3 3 4 5 3 4

7 Melakukan kegiatan apersepsi 4 5 4 4 3 5 2 2

8 Menjelaskan materi dengan baik 4 4 5 3 4 5 3 3

9 Mengelola kelas dengan baik 2 3 2 4 4 5 4 5

10 Mengadakan variasi pembelajaran 4 3 4 3 3 4 5 3

11 Memberikan stimulus 5 5 4 5 5 5 3 5

12 Menimbulkan rasa ingin tahu 5 5 5 3 5 4 4 4

13 Mengembangkan keterampilan berpikir 5 5 5 4 5 5 5 5

14 Memfokuskan perhatian siswa 5 5 5 4 3 4 5 4

15 Mendiagnosis kesulitan belajar sisw 4 5 4 3 4 5 5 5

16
Menkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh 

guru dari siswanya
4 5 5 5 4 5 5 5

17 Membimbing siswa memahami berbagai konsep 4 4 5 5 4 5 4 5

18 Membimbing siswa memahami pertanyaan 5 3 5 3 5 5 5 5

DAFTAR HASIL PENGAMATAN KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Perencanaan

Perangkat 

Pembelajaran

Pelaksanaan

Keterlaksanaan 

Pembelajaran

Pertemuan 3 Pertemuan 4Pertemuan 2

Tahap Aspek No. Indikator

Pertemuan 1

416



Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pertemuan 3 Pertemuan 4Pertemuan 2

Tahap Aspek No. Indikator

Pertemuan 1

19 Meningkatkan keterlibatan siswa 5 5 4 5 3 5 5 5

20
Memberi kesempatan pada siswa untuk 

menghayati proses penalaran
4 4 3 3 5 5 5 5

21
Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-

materi yang akan dipelajari
5 3 5 3 4 4 4 4

22
Menggunakan discovery learning  strategi 

scaffolding dalam pembelajaran
5 5 5 5 3 4 5 5

23 Mengadakan pendekatan secara pribadi, 4 4 3 5 5 4 4 5

24 Menciptakan format pengorganisasian siswa 5 5 5 5 4 3 5 5

25
Meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi 

selama proses KBM
4 4 4 4 4 5 5 5

26 Mengorganisasi kelompok belajar 5 3 5 4 2 4 3 5

27 Membimbing dan memudahkan belajar 4 4 3 5 5 3 3 5

28
Menggunakan LKS sebagai penunjang proses 

pembelajaran
4 3 3 3 4 5 3 3

29
Menggunakan media pembelajaran untuk 

menunjang proses pembelajaran
3 5 2 3 5 4 3 3

30 Membimbing diskusi kelompok dengan baik 5 5 5 5 3 4 3 3

31 Memberikan umpan balik 5 4 3 3 4 5 3 4

32 Memberikan penghargaan 4 5 4 4 3 5 2 2

33 Mengelola waktu dalam pembelajaran 4 4 5 3 4 5 3 3

34 Memperluas cakrawala pengetahuan siswa 2 3 2 4 4 5 4 5

35 Memberikan tugas/PR mandiri 4 3 4 3 3 4 5 3

36
Memberikan penilaian selama pembelajaran 

berlangsung
5 5 4 5 5 5 3 5

37 Menutup pembelajaran dengan baik 5 5 5 3 5 4 4 4

38 Siswa semangat mengikuti pembelajaran 5 5 5 4 5 5 5 5

39
Siswa mampu mengingat pengetahuan 

sebelumnya
5 5 5 4 3 4 5 4

Pelaksanaan

Keterlaksanaan 

Pembelajaran

Respon Siswa

416



Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pertemuan 3 Pertemuan 4Pertemuan 2

Tahap Aspek No. Indikator

Pertemuan 1

40 siswa mampu membaca permasalahan 4 5 4 3 4 5 5 5

41
Siswa mampu memperhatikan dengan sungguh-

sungguh
4 5 5 5 4 5 5 5

42 Siswa mampu melakukan percobaan 4 4 5 5 4 5 4 5

43 Siswa mampu merumuskan masalah 5 3 5 3 5 5 5 5

44 Siswa mampu bertanya 5 5 4 5 3 5 5 5

45
Siswa berani memberikan saran dalam 

pembelajaran
4 4 3 3 5 5 5 5

46 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik 5 3 5 3 4 4 4 4

47 Siswa mampu mengurai masalah 5 5 5 5 3 4 5 5

48 Siswa mampu mengidentifikasi masalah 4 4 3 5 5 4 4 5

49 Siswa mampu mengeluarkan pendapat 5 5 5 5 4 3 5 5

50 Siswa melakukan percobaan 4 4 4 4 4 5 5 5

51 Siswa membangun konstruksi 5 3 5 4 2 4 3 5

52 Siswa mereparasi masalah ke model  matematika 4 4 3 5 5 3 3 5

53 Siswa menggali pengetahuan dengan baik 5 3 5 3 5 5 5 5

54 Siswa menganalisis masalah 5 5 4 5 3 5 5 5

55
Siswa mampu melihat hubungan masalah dunia 

nyata dengan materi
4 4 3 3 5 5 5 5

56 Siswa mampu mengambil keputusan 5 3 5 3 4 4 4 4

57 Siswa menaruh minat pada diskusi kelompok 5 5 5 5 3 4 5 5

58
Siswa mampu memecahkan masalah literasi 

matematika
4 4 3 5 5 4 4 5

59 Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya 5 5 5 5 4 3 5 5

60 Siswa mampu memahami konsep 4 4 4 4 4 5 5 5

Pelaksanaan

Respon Siswa

416



Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pengamat 

1

Pengamat 

2

Pertemuan 3 Pertemuan 4Pertemuan 2

Tahap Aspek No. Indikator

Pertemuan 1

61 Siswa mendemonstrasikan hasil karyanya 5 3 5 4 2 4 3 5

Evaluasi Tes Literasi 62
Memberikan lembar tugas siswa mengenai 

kemampuan literasi matematika siswa pada akhir 
4 4 3 5 5 3 3 5

4,42 4,18 4,16 3,98 4,00 4,45 4,06 4,42

Keterangan:

Pengamat 1 : Sri Purwaningsih, S.Pd Keterlaksanaan Pembelajaran (q) = 

Pengamat 2 : Sri Haryanti, S.Pd, M.Pd

     Keterlaksanaan pembelajaran (q) = 4,21

Kategori:  Sangat Baik

Keterlaksanaan Pembelajaran 4,21

4,07 4,23 4,24

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Rata-Rata Skor tiap Pertemuan (p)

Pelaksanaan

Respon Siswa

Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran tiap Pertemuan

4,30

Rata -Rata Skor

PertemuanBanyak

pertemuantiapskorratarataJumlah −

416
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A B C E A B C D F A B C D E A B C D F A B C D F

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

1 E01 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

2 E02 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 44

3 E03 2 2 3 0 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 38

4 E04 2 2 3 2 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 31

5 E05 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

6 E06 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 41

7 E07 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 36

8 E08 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 38

9 E09 2 2 3 3 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 37

10 E10 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 42

11 E11 2 2 3 3 2 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 40

12 E12 2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 37

13 E13 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 42

14 E14 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 37

15 E15 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

16 E16 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 38

17 E17 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 41

18 E18 2 2 3 3 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41

19 E19 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 38

20 E20 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 45

21 E21 2 2 3 3 2 0 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 40

22 E22 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 39

23 E23 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

24 E24 2 2 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 41

25 E25 2 2 3 3 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 38

26 E26 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36

27 E27 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 37

28 E28 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 37

29 E29 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 36

30 E30 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 37

31 E31 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 36

32 E32 2 2 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 31

ANALISIS KARAKTERISTIK LITERASI MATEMATIKA

 KELAS EKSPERIMEN

4 5

JU
M

LA
H

KODE KEMAMPUAN LITERASI

NOMER SOAL
KODE SISWANO

NILAI MAX

1 2 3

417



Lampiran 47 33 E33 1 1 3 3 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41

34 E34 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 35

35 E35 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 38

36 E36 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 27

70 63 88 84 68 25 65 58 36 41 41 37 62 55 60 59 59 58 57 58 59 63 57 62 1385

97 88 81 78 94 35 90 81 50 57 57 51 86 76 83 82 82 81 79 81 82 88 79 86

Keterangan : 

A = Communication 

B = Mathematising 

C = Representation

D = Reasoning and Argument

E = Devising Strategies for Solving Problems

F = Using Symbolic, Formal and Technical Language and Operation 

G = Using Mathematics Tools

JUMLAH

Persentasi ( %)

417
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK PENELITIAN 

A. Transkrip Wawancara  Kelas Eksperimen 

1) Self Efficacy rendah 

Transkrip wawancara dengan E-04 

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Selasa, 20 November 2018 saya ingin 

mewawancarai E-04 ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah E-04 bersedia 

?  

E-04 : Iya Pak, Saya Bersedia. (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar  

jawaban dari Postes  Literasi Matematika E-04). 

E- 04 : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

E-04 : soalnya mayoritas sulit semua pak. 

Peneliti : menurut E-04 soal yang sulit nomer berapa ? 

E-04 : menurut saya soal yang sulit nomer 2,3,4 dan 5  

Peneliti :  sulitnya dimana ?   

E-04 : Soal cerita,Pak ! 

Peneliti : Memang ini kan soal untuk melatih  literasi matematika , dimana 

salah satunya kamu di tuntut dalam matematika untuk bisa 

mengkomunikasikan permasalahan pada soal, yaitu untuk memahami 

dan mencermati permasalahan kemudian dikaitkan dengan konsep 

matematika yang kamu pelajari, sehingga mampu untuk membuat 

model matematika. 

E-04 : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk cerita saya masih 

kesulitan. Tapi untuk soal no.2 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

E-04 : Iya Pak.. 

Peneliti :Perhatikan soal no 1, menurut kamu soal tersebut membahas terkait 

apa ? 

E-04 :Persamaan Linier tiga variabel 

Peneliti : Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah? 

E-04 : Ada kaitannya Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk 

megetahui harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan 

harga per kilogram apel. 

Peneliti : Kenapa E-04 tidak menuliskan terlebih dahulu apa saja yang 

diketahui  dan  mengidentifikasi masalah dan merumuskan situasi 

pada soal nomer 1 tersebut secara matematis ? 

E-04 : Saya kesulitan Pak. 



Lampiran  48 

419 

 

Peneliti : Sekarang perhatikan soal nomer 5 ! 

Apakah kamu mengalami kesulitan ? 

E-04     : Iya Pak, saya mengalami kesulitan. 

Peneliti : Kamu kesulitan dibagian mana ? 

E-04 : saya kesulitan mengubah permasalahan soal tersebut  ke bentuk 

matematika pak. 

Peneliti : Ketika E-04 mengalami kesulitan lantas apa yang kamu lakukan ?  

E-04 : Saya mengerjakan sebisa saya Pak.  

Peneliti : Ok, sekarang mengenai jawaban tes E-04 (menyebutkan nama 

siswa), Untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal tersebut ? 

E-04 : Iya Pak. 

Peneliti : Kesulitannya bagaimana ? 

E-04 : Yang diketahui kan  terjadinya ketiga peristiwa sejarah maka kita 

akan mendapatkan 5.441.  Supersemar lahir 87 tahun setelah lahirnya 

tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 370 tahun 

setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. 

Terus  yang jadi pertanyaan tuh Pada tahun berapa masing-masing 

peristiwa sejarah tersebut terjadi. Saya tidak bisa nya di situ ? 

Peneliti : berarti kamu kesulitan menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

E-04 : Iya Pak. 

Peneliti : apakah kamu juga  kesulitan berpikir secara logis sehingga tidak bisa 

melakukan analisis terhadap informasi untuk menghasilkan 

kesimpulan ? 

E-04 : Iya Pak. 

Peneliti : Apa kamu tidak memisalkan terlebih dahulu  peristiwa Supersemar 

dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol y, dan 

Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z atau menggunakan 

simbol matematika yang lain ? 

E-04 : saya belum paham pak cara memisalkan permasalahan dunia nyata 

dengan simbol matematika sehingga saya bingung. 

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 2!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 2 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

E-04 : saya langsung mengerjakan soal tersebut bu dengan cara eliminasi 

persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 dan 3 sehingga 

didapat 2 buah persamaan linier dua variabel.  Setelah itu saya lupa 

cara nya pak sehingga saya mengerjakan hanya sampai di situ. 

Peneliti : berarti kamu belum bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 2 sampai selesai ? 

E-04 : iya Pak.  

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan terlebih dahulu apa yang di ketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal nomer 2 ? 
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E-04 : Saya membaca soal, tapi saya kesulitan menulis apa yg diketahui, 

dan apa yang ditanyakan. 

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

E-04 : saya dalam mengerjakan soal tidak menggunakan alat matematika  

seperti itu pak. 

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek E-04. 

 

2) Self Efficacy Sedang 

Transkrip wawancara dengan E-12 

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Selasa, 20 November 2018 saya ingin 

mewawancarai E-12 ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah E-12 bersedia 

?  

E-12 : Siap pak (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar  

jawaban dari Postes  Literasi Matematika E-12). 

E-12 : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

E-12 : menurut saya soalnya ada yang mudah, ada soal yang sedang dan 

soal yang sulit pak. 

Peneliti : menurut E-12 soal yang mudah itu nomer berapa saja, trus soal yang 

sedang nomer berapa saja dan soal sulit itu nomer berapa ? 

E-12 : menurut saya soal yang mudah nomer 1 dan 3, trus soal sedang 

nomer 2 dan soal sulit nomer 4 dan 5 

Peneliti : kenapa soal nomer 4 dan 5 sulit ?  

E-12 : Soal cerita,Pak ! 

Peneliti : Memang soal nomer 4 dan 5 untuk melatih proses bernalar, berpikir 

kritis dan melatih  literasi matematika , dimana salah satunya kamu di 

tuntut dalam matematika untuk bisa mengkomunikasikan 

permasalahan pada soal, yaitu untuk memahami dan mencermati 

permasalahan kemudian dikaitkan dengan konsep matematika yang 

kamu pelajari, sehingga mampu untuk membuat model matematika. 

E-12 : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk cerita saya masih 

kesulitan. Tapi untuk soal no.1 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

E-12 : Iya Pak. 

Peneliti : Menurut anda soal nomer 1 tersebut membahas terkait apa ? 
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E-12    :PLTV 

Peneliti :Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah? 

E-12    : Ada kaitannya Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk 

megetahui harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan 

harga per kilogram apel. 

Peneliti : Mengapa E-12  tidak lengkap  menuliskan apa saja yang diketahui  

dan  mengidentifikasi masalah dan merumuskan situasi pada soal 

nomer 1 tersebut secara matematis ? 

E-12    : Saya langsung menuliskan apa yang diketahui ke bentuk persamaan 

linier tiga variabel pak. 

Peneliti : Sekarang perhatikan soal nomer 2 ! 

Apakah kamu mengalami kesulitan ? 

E-12      : Iya Pak, saya mengalami kesulitan. 

Peneliti : Kamu kesulitan dibagian mana ? 

E-12  : Saya bisa mengubah permasalahan soal tersebut  ke bentuk 

matematika pak tetapi kurang mampu menafsirkan model 

matematika ke dengan baik. 

Peneliti : Ketika E-12 mengalami kesulitan lantas apa yang kamu lakukan ?  

E-12  : Saya mengerjakan sebisa saya Pak.  

Peneliti : Ok, sekarang untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut ? 

E-12 : Sebenarnya bisa sih pak, tapi awalnya juga mengalami kesulitan 

untuk memahami permasalahan yang terdapat pada soal no.4 

Peneliti : Kesulitannya bagaimana ? 

E-12 : Karena pada permasalahan yang diketahui hanya Masa kehamilan 

rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, dan unta tetapi yang 

ditanyakan masa kehamilan dari masing-masing hewan tersebut, 

maksudnya apa saya masih bingung ? 

Peneliti : berarti kamu kesulitan menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

E-12 : saya sudah paham pak tapi saya bingung menyajikan kembali ( 

representasi) secara jelas dan gamblang. 

Peneliti : Oh begitu, Ok. Kita lanjut ke Nomer 5, apakah E-12 menemui 

kesulitan ? 

E-12 : Iya pak no. 5 saya kesulitan.  

Peneliti : Kesulitannya bagaimana? 

E-12 : Yang diketahui kan  terjadinya ketiga peristiwa sejarah maka kita 

akan mendapatkan 5.441.  Supersemar lahir 87 tahun setelah lahirnya 

tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 370 tahun 

setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. 

Terus  yang jadi pertanyaan tuh Pada tahun berapa masing-masing 

peristiwa sejarah tersebut terjadi. Saya sudah bisa menganalisa 

permasalhan itu tapi saya belum paham mengambil kesimpulan 

permasalahn itu. 



Lampiran  48 

422 

 

Peneliti : Berarti kamu belum bisa menghasilkan kesimpulan dari permasalahn 

itu ? 

E-12 : Iya Pak. Saya sudah bisa berpikir logis tapi belum bisa mengambil 

kesimpulan dari peristiwa itu.  

Peneliti : coba kamu jelaskan kepada saya ? 

E-12 : Pertama-tama saya baca soal itu dengan seksama terus saya tulis apa 

saja yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian   peristiwa Supersemar 

sya simbolkan dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol 

y, dan Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z. Akan tetapi, 

saya kesulitan meyimpulkan hubungan dari ketiga peristiwa itu. 

Peneliti : Ooo begitu, berarti kamu sudah bisa memisalkan permasalahan dunia 

nyata dengan simbol matematika ? 

E-12 : iya pak, saya sudah bisa pak cara memisalkan permasalahan dunia  

nyata dengan simbol matematika.  

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 2!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 2 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

E-12 : saya tulis dahulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang 

ditanyakan. Kemudian saya mengerjakan soal tersebut pak dengan 

cara eliminasi persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 

dan 3 sehingga didapat 2 buah persamaan linier dua variabel yaitu 

persamaan 4 dan 5. Selanjutnya  dari persamaan linier dua variabel 4 

dan 5 itu didapat variabel z dengan cara eliminasi. Kemudian nilai z di 

masukkan ke persamaan 4 didapat nilai y. Setelah itu nilai z dan y 

dimasukkan ke persamaan 1 dan didapat nilai x 

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 2 sampai selesai ? 

E-12 : iya Pak.  

Peneliti : Apakah kamu bisa menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan 

masalah nomer 2 sampai selesai misalnya menyelesaikannya dengan 

cara substitusi, gabungan dan determinan ? 

E-12 : saya bisa nya cara eliminasi pak. Kalo menyelesaikan soal tersebut 

pakai cara substitusi, gabungan dan determinan saya kurang 

menguasai.    

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

E-12 : saya dalam mengerjakan soal menggunakan penggaris saja pak.  

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek E-12. 
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3) Self Efficacy Tinggi 

Transkrip wawancara dengan E-20  

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Selasa, 20 November 2018 saya ingin 

mewawancarai E-20  ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah E-20  bersedia 

?  

E-20  : Iya Pak. Saya sanggup diwawancarai (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar jawaban dari 

Postes  Literasi Matematika E-20 ). 

E-20  : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

E-20  : menurut saya soalnya ada yang mudah, ada soal yang sedang dan 

soal yang sulit pak. 

Peneliti : menurut E-20  soal yang mudah itu nomer berapa saja, trus soal yang 

sedang nomer berapa saja dan soal sulit itu nomer berapa ? 

E-20  : menurut saya soal yang mudah nomer 1,2 dan 3, trus soal sedang 

nomer 4 dan soal sulit nomer 5 

Peneliti : kenapa soal nomer 5 sulit ?  

E-20  : Soal penalaran, Pak ! 

Peneliti : Memang soal nomer 5 untuk melatih proses bernalar, berpikir kritis 

dan melatih  literasi matematika .  

E-20  : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk penalaran saya 

masih kesulitan. Tapi untuk soal no.1,2,3 dan 4 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

E-20  : Iya Pak. 

Peneliti :Perhatikan soal no 1, menurut kamu soal tersebut membahas terkait 

apa ? 

E-20  :Persamaan Linier tiga variabel 

Peneliti : Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah? 

E-20  : Ada kaitannya Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk 

megetahui harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan 

harga per kilogram apel. 

Peneliti : Berarti  E-20  mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan 

situasi pada soal nomer 1 tersebut secara matematis ? 

E-20  : Saya bisa Pak. 

Peneliti : Sekarang perhatikan lagi soal nomer 1 ! 

 : Apakah kamu mengalami kesulitan mengubah permasalahan soal 

tersebut ke bentuk matematika ? 
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E-20    : Tidak Pak, Saya bisa mengubah permasalahan soal tersebut  ke 

bentuk matematika. 

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa mengubah permasalahan soal tersebut  ke 

bentuk matematika ? 

E-20 : Iya Pak, Saya Sudah bisa 

Peneliti : Ok, sekarang untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut ? 

E-20  : Saya bisa mengerjakan soal nomer 4 pak. 

Peneliti : Coba jelaskan kepada saya ? 

E-20  : Yang diketahui kan Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari 

gajah, badak, dan unta kemudian yang ditanyakan masa kehamilan 

dari masing-masing hewan tersebut. 

Peneliti : Berarti kamu bisa menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

E-20  : saya sudah bisa Pak. 

Peneliti : Oh begitu, Ok. Kita lanjut ke Nomer 5, apakah E-20  menemui 

kesulitan ? 

E-20  : Iya pak awalnya no. 5 saya kesulitan tapi setelah saya pahami lagi 

akhirnya saya bisa mengerjakan.  

Peneliti : Coba terangkan kepada saya cara menyelesaikan nya ? 

E-20  : pertama-tama yang diketahui kan  terjadinya ketiga peristiwa sejarah 

maka kita akan mendapatkan 5.441.  Supersemar lahir 87 tahun 

setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 

370 tahun setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De 

Houtman. Terus  yang jadi pertanyaan tuh pada tahun berapa masing-

masing peristiwa sejarah tersebut terjadi kemudian saya simpulkan 

permasalahan itu  

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menghasilkan kesimpulan dari permasalahn 

itu ? 

E-20  : Iya Pak. Saya sudah bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa itu.  

Peneliti : coba kamu jelaskan kepada saya cara kamu memisalkan 

permasalahan dunia nyata ke simbol mtematika dari soal nomer 5 ? 

E-20  : Pertama-tama saya baca soal itu dengan seksama terus saya tulis apa 

saja yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian   peristiwa Supersemar 

sya simbolkan dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol 

y, dan Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z.  

Peneliti : Ooo begitu, berarti kamu sudah bisa memisalkan permasalahan dunia 

nyata dengan simbol matematika ? 

E-20  : iya pak, saya sudah bisa pak cara memisalkan permasalahan dunia  

nyata dengan simbol matematika.  

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 2!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 2 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

E-20  : saya tulis dahulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang 

ditanyakan. Kemudian saya mengerjakan soal tersebut pak dengan 
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cara eliminasi persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 

dan 3 sehingga didapat 2 buah persamaan linier dua variabel yaitu 

persamaan 4 dan 5. Selanjutnya  dari persamaan linier dua variabel 4 

dan 5 itu didapat variabel z dengan cara eliminasi. Kemudian nilai z di 

masukkan ke persamaan 4 didapat nilai y. Setelah itu nilai z dan y 

dimasukkan ke persamaan 1 dan didapat nilai x 

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 2 sampai selesai ? 

E-20  : iya Pak.  

Peneliti : Apakah kamu bisa menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan 

masalah nomer 2 sampai selesai misalnya menyelesaikannya dengan 

cara substitusi, gabungan dan determinan ? 

E-20  : Saya bisa mengerjakan soal itu dengan cara eliminasi,  cara 

substitusi, gabungan dan determinan.   

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

E-20  : saya dalam mengerjakan soal menggunakan penggaris dan 

menggunakan sketsa gambar pak.  

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek E-20 . 

B. Transkrip Wawancara  Kelas Kontrol 

1) Self Efficacy rendah 

Transkrip wawancara dengan K-15 

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Kamis, 22 November 2018 saya ingin 

mewawancarai K-15 ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah K-15 bersedia 

?  

K-15 : Iya Pak, Saya Bersedia. (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar  

jawaban dari Postes  Literasi Matematika K-15). 

K-15 : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

K-15 : soalnya mayoritas sulit semua pak. 

Peneliti : menurut K-15 soal yang sulit nomer berapa ? 

K-15 : menurut saya soal yang sulit nomer 3,4 dan 5  

Peneliti :  sulitnya dimana ?   

K-15 : Soal cerita,Pak ! 

Peneliti : Memang ini kan soal untuk melatih  literasi matematika , dimana 

salah satunya kamu di tuntut dalam matematika untuk bisa 
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mengkomunikasikan permasalahan pada soal, yaitu untuk memahami 

dan mencermati permasalahan kemudian dikaitkan dengan konsep 

matematika yang kamu pelajari, sehingga mampu untuk membuat 

model matematika. 

K-15 : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk cerita saya masih 

kesulitan. Tapi untuk soal no.2 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

K-15 : Iya Pak. 

Peneliti :Perhatikan soal no 2, menurut  Subjek K-15 ( Sambil menyebutkan 

nama) soal tersebut membahas terkait apa ? 

K-15 :Persamaan Linier tiga variabel 

Peneliti :Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah? 

K-15 : Ada Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk megetahui 

harga per kilogram telur, harga per kilogram daging, dan harga per 

kilogram udang. 

Peneliti : Mengapa kamu tidak menuliskan terlebih dahulu apa saja yang 

diketahui  dan  mengidentifikasi masalah dan merumuskan situasi 

pada soal nomer 2 tersebut secara matematis ? 

K-15 : Saya masih bingung memahami permasalahan itu dengan cara 

membuat model matematikanya pak. 

Peneliti : Sekarang perhatikan soal nomer 5 ! 

Apakah kamu mengalami kesulitan ? 

K-15     : Iya Pak, saya kesulitan. 

Peneliti : Kesulitannya dibagian mana ? 

K-15 : Saya kesulitan mengubah permasalahan soal tersebut  ke bentuk 

matematika pak. 

Peneliti : Ketika K-15 mengalami kesulitan lantas apa yang kamu lakukan ?  

K-15 : Saya mengerjakan soal yang lainnya dulu. 

Peneliti : Ok, sekarang mengenai jawaban tes K-15 (menyebutkan nama 

siswa), Untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal tersebut ? 

K-15 : Sebenarnya bisa sih pak, tapi awalnya juga mengalami kesulitan 

untuk memahami permasalahan yang terdapat pada soal no.4 

Peneliti : Kesulitannya bagaimana ? 

K-15 : Karena pada permasalahan yang diketahui hanya Masa kehamilan 

rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, dan unta tetapi yang 

ditanyakan masa kehamilan dari masing-masing hewan tersebut, 

maksudnya apa saya masih belum paham ? 

Peneliti : berarti kamu kesulitan menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

K-15 : Iya Pak. 



Lampiran  48 

427 

 

Peneliti : Apakah kamu juga kesulitan berpikir secara logis sehingga tidak bisa 

melakukan analisis terhadap informasi untuk menghasilkan 

kesimpulan ? 

K-15 : Iya Pak. 

Peneliti : Apa kamu tidak memisalkan terlebih dahulu  peristiwa Supersemar 

dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol y, dan 

Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z atau menggunakan 

simbol matematika yang lain ? 

K-15 : saya belum paham pak cara memisalkan permasalahan dunia nyata 

dengan simbol matematika sehingga saya bingung. 

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 3!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 3 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 3? 

K-15 : saya langsung mengerjakan soal tersebut bu dengan cara eliminasi 

persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 dan 3 sehingga 

didapat 2 buah persamaan linier dua variabel.  Setelah itu saya lupa 

cara nya pak sehingga saya mengerjakan hanya sampai di situ. 

Peneliti : berarti kamu belum bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 3 sampai selesai ? 

K-15 : iya Pak.  

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan terlebih dahulu apa yang di ketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal nomer 3 ? 

K-15 : Saya membaca soal, tapi saya kesulitan menulis apa yg diketahui, 

dan apa yang ditanyakan. 

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

K-15 : saya dalam mengerjakan soal tidak menggunakan alat matematika  

seperti itu pak. 

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek K-15. 

 

2) Self Efficacy Sedang 

Transkrip wawancara dengan K-27 

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Kamis, 22 November 2018 saya ingin 

mewawancarai K-27 ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah K-27 bersedia 

?  

K-27 : Siap pak (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar  

jawaban dari Postes  Literasi Matematika K-27). 
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K-27 : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

K-27 : menurut saya soalnya ada yang mudah, ada soal yang sedang dan 

soal yang sulit pak. 

Peneliti : menurut K-27 soal yang mudah itu nomer berapa saja, trus soal yang 

sedang nomer berapa saja dan soal sulit itu nomer berapa ? 

K-27 : menurut saya soal yang mudah nomer 1 dan 3, trus soal sedang 

nomer 2 dan soal sulit nomer 4 dan 5 

Peneliti : Kenapa soal nomer 4 sulit ?  

K-27 : Soal cerita,Pak ! 

Peneliti : Memang soal nomer 4 untuk melatih proses bernalar, berpikir kritis 

dan melatih  literasi matematika , dimana salah satunya kamu di tuntut 

dalam matematika untuk bisa mengkomunikasikan permasalahan pada 

soal, yaitu untuk memahami dan mencermati permasalahan kemudian 

dikaitkan dengan konsep matematika yang kamu pelajari, sehingga 

mampu untuk membuat model matematika. 

K-27 : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk cerita saya masih 

kesulitan. Tapi untuk soal no.3 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

K-27 : Iya Pak. 

Peneliti : Menurut anda soal nomer 3 tersebut membahas terkait apa ? 

K-27    :PLTV 

Peneliti :Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah ? 

K-27    : Ada kaitannya Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk 

megetahui harga per kilogram apel, harga per kilogram anggur, dan 

harga per kilogram jeruk. 

Peneliti : Mengapa K-27  tidak lengkap  menuliskan apa saja yang diketahui  

dan  mengidentifikasi masalah dan merumuskan situasi pada soal 

nomer 2 tersebut secara matematis ? 

K-27    : Saya menuliskan apa yang diketahui ke bentuk persamaan linier tiga 

variabel pak. 

Peneliti : apakah kamu ada kesulitan di soal nomer 3 ? 

K-27 : Saya bisa mengubah permasalahan soal tersebut  ke bentuk 

matematika pak tetapi kurang mampu menafsirkan model 

matematika ke dengan baik. 

Peneliti : Ok, sekarang untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut ? 

K-27 : Sebenarnya bisa sih pak, tapi awalnya juga mengalami kesulitan 

untuk memahami permasalahan yang terdapat pada soal no.4 

Peneliti : Kesulitannya bagaimana ? 

K-27 : Karena pada permasalahan yang diketahui hanya Masa kehamilan 

rata-rata (dalam hari) dari gajah, badak, dan unta tetapi yang 
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ditanyakan masa kehamilan dari masing-masing hewan tersebut, 

maksudnya apa saya masih bingung ? 

Peneliti : berarti kamu kesulitan menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

K-27 : saya sudah paham pak tapi saya bingung menyajikan kembali ( 

representasi) secara jelas dan gamblang. 

Peneliti : Oh begitu, Ok. Kita lanjut ke Nomer 5, apakah K-27 menemui 

kesulitan ? 

K-27 : Iya pak no. 5 saya kesulitan.  

Peneliti : Kesulitannya bagaimana? 

K-27 : Yang diketahui kan  terjadinya ketiga peristiwa sejarah maka kita 

akan mendapatkan 5.441.  Supersemar lahir 87 tahun setelah lahirnya 

tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 370 tahun 

setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. 

Terus  yang jadi pertanyaan tuh Pada tahun berapa masing-masing 

peristiwa sejarah tersebut terjadi. Saya sudah bisa menganalisa 

permasalhan itu tapi saya belum paham mengambil kesimpulan 

permasalahn itu. 

Peneliti : Berarti kamu belum bisa menghasilkan kesimpulan dari permasalahn 

itu ? 

K-27 : Iya Pak. Saya sudah bisa berpikir logis tapi belum bisa mengambil 

kesimpulan dari peristiwa itu.  

Peneliti : coba kamu jelaskan kepada saya ? 

K-27 : Pertama-tama saya baca soal itu dengan seksama terus saya tulis apa 

saja yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian   peristiwa Supersemar 

sya simbolkan dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol 

y, dan Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z. Akan tetapi, 

saya kesulitan meyimpulkan hubungan dari ketiga peristiwa itu. 

Peneliti : Ooo begitu, berarti kamu sudah bisa memisalkan permasalahan dunia 

nyata dengan simbol matematika ? 

K-27 : iya pak, saya sudah bisa pak cara memisalkan permasalahan dunia  

nyata dengan simbol matematika.  

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 3!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 3 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 3? 

K-27 : saya tulis dahulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang 

ditanyakan. Kemudian saya mengerjakan soal tersebut pak dengan 

cara eliminasi persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 

dan 3 sehingga didapat 2 buah persamaan linier dua variabel yaitu 

persamaan 4 dan 5. Selanjutnya  dari persamaan linier dua variabel 4 

dan 5 itu didapat variabel z dengan cara eliminasi. Kemudian nilai z di 

masukkan ke persamaan 4 didapat nilai y. Setelah itu nilai z dan y 

dimasukkan ke persamaan 1 dan didapat nilai x 

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 3 sampai selesai ? 
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K-27 : iya Pak.  

Peneliti : Apakah kamu bisa menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan 

masalah nomer 3 sampai selesai misalnya menyelesaikannya dengan 

cara substitusi, gabungan dan determinan ? 

K-27 : Saya bisa nya cara eliminasi pak. Kalo menyelesaikan soal tersebut 

pakai cara substitusi, gabungan dan determinan saya kurang 

menguasai.    

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

K-27 : Saya dalam mengerjakan soal menggunakan penggaris saja pak.  

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek K-27. 

3) Self Efficacy Tinggi 

Transkrip wawancara dengan K-24  

Peneliti : Selamat Siang, Pada hari ini Kamis, 22 November 2018 saya ingin 

mewawancarai K-24  ( Sambil menyebutkan Nama siswa) mengenai 

hasil  Literasi Matematika yang anda kerjakan. Apakah K-24  bersedia 

?  

K-24  : Iya Pak. Saya sanggup diwawancarai (sambil tersenyum) 

Peneliti : Apakah benar ini hasil pekerjaan saudara sendiri dan tidak 

mencontek teman anda ? (sambil mengangkat lembar jawaban dari 

Postes  Literasi Matematika K-24 ). 

K-24  : Iya benar Pak, itu pekerjaaan saya sendiri dan tidak mencontek 

teman. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang soal-soal yang diberikan? 

K-24  : menurut saya soalnya ada yang mudah, ada soal yang sedang dan 

soal yang sulit pak. 

Peneliti : menurut K-24  soal yang mudah itu nomer berapa saja, trus soal yang 

sedang nomer berapa saja dan soal sulit itu nomer berapa ? 

K-24  : menurut saya soal yang mudah nomer 1,2 dan trus soal sedang 

nomer 3 dan 4 serta soal sulit nomer 5 

Peneliti : kenapa soal nomer 5 sulit ?  

K-24  : Soal penalaran, Pak ! 
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Peneliti : Memang soal nomer 5 untuk melatih proses bernalar, berpikir kritis 

dan melatih  literasi matematika .  

K-24  : Iya pak, memang untuk soal-soal  yang berbentuk penalaran saya 

masih kesulitan. Tapi untuk soal no.1,2,3 dan 4 saya bisa pak. 

Peneliti : Menurut kamu, Apakah soal literasi matematika berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari – hari? 

K-24  : Iya Pak. 

Peneliti :Perhatikan soal no 1, menurut kamu soal tersebut membahas terkait 

apa ? 

K-24  :Persamaan Linier tiga variabel 

Peneliti : Apakah ada kaitannya masalah tersebut dengan masalah kehidupan 

sehari-hari, pribadi, sekolah, pekerjaan atau ilmiah? 

K-24  : Ada kaitannya Pak, yaitu dengan kegiatan jual beli di pasar untuk 

megetahui harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan 

harga per kilogram apel. 

Peneliti : Apakah K-24  mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan 

situasi pada soal nomer 1 tersebut secara matematis ? 

K-24  : Saya bisa Pak. 

Peneliti : apakah kamu ada kesulitan di soal nomer 1 ? 

K-24  : saya bisa mengerjakan soal nomer 1 pak. Pertama-tama saya 

mengubah permasalahan soal tersebut  ke bentuk matematika pak. 

Peneliti : Ok, sekarang untuk soal nomor 4. Apakah kamu mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut ? 

K-24  : Saya bisa mengerjakan soal nomer 4 pak. 

Peneliti : Coba jelaskan kepada saya ? 

K-24  : Yang diketahui kan Masa kehamilan rata-rata (dalam hari) dari 

gajah, badak, dan unta kemudian yang ditanyakan masa kehamilan dari 

masing-masing hewan tersebut. 

Peneliti : Berarti kamu bisa menyajikan kembali (representasi) suatu 

permasalahan ? 

K-24  : saya sudah bisa Pak. 
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Peneliti : Oh begitu, Ok. Kita lanjut ke Nomer 5, apakah K-24  menemui 

kesulitan ? 

K-24  : Iya pak awalnya no. 5 saya kesulitan tapi setelah saya pahami lagi 

akhirnya saya bisa mengerjakan.  

Peneliti : Coba terangkan kepada saya cara menyelesaikan nya ? 

K-24  : pertama-tama yang diketahui kan  terjadinya ketiga peristiwa sejarah 

maka kita akan mendapatkan 5.441.  Supersemar lahir 87 tahun 

setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, dan 

370 tahun setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De 

Houtman. Terus  yang jadi pertanyaan tuh pada tahun berapa masing-

masing peristiwa sejarah tersebut terjadi kemudian saya simpulkan 

permasalahan itu  

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menghasilkan kesimpulan dari permasalahn 

itu ? 

K-24  : Iya Pak. Saya sudah bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa itu.  

Peneliti : coba kamu jelaskan kepada saya cara kamu memisalkan 

permasalahan dunia nyata ke simbol mtematika dari soal nomer 5 ? 

K-24  : Pertama-tama saya baca soal itu dengan seksama terus saya tulis apa 

saja yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian   peristiwa Supersemar 

sya simbolkan dengan simbol  x, peristiwa R.A Kartini dengan simbol 

y, dan Peristiwa kedatangan belanda dengan simbol z.  

Peneliti : Ooo begitu, berarti kamu sudah bisa memisalkan permasalahan dunia 

nyata dengan simbol matematika ? 

K-24  : iya pak, saya sudah bisa pak cara memisalkan permasalahan dunia  

nyata dengan simbol matematika.  

Peneliti : Sekarang perhatikan hasil pekerjaan kamu soal nomer 2!  

 Jelaskan bagaimana strategi kamu mengerjakan soal nomer 2 ? 

Peneliti : Bagaimana strategi kamu untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

K-24  : saya tulis dahulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang 

ditanyakan. Kemudian saya mengerjakan soal tersebut pak dengan 

cara eliminasi persamaan 1 dan 2 kemudian eliminasi persamaan 2 

dan 3 sehingga didapat 2 buah persamaan linier dua variabel yaitu 
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persamaan 4 dan 5. Selanjutnya  dari persamaan linier dua variabel 4 

dan 5 itu didapat variabel z dengan cara eliminasi. Kemudian nilai z di 

masukkan ke persamaan 4 didapat nilai y. Setelah itu nilai z dan y 

dimasukkan ke persamaan 1 dan didapat nilai x 

Peneliti : Berarti kamu sudah bisa menggunakan strategi itu untuk 

menyelesaikan masalah nomer 2 sampai selesai ? 

K-24  : iya Pak.  

Peneliti : Apakah kamu bisa menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan 

masalah nomer 2 sampai selesai misalnya menyelesaikannya dengan 

cara substitusi, gabungan dan determinan ? 

K-24  : Saya bisa mengerjakan soal itu dengan cara eliminasi,  cara 

substitusi, gabungan dan determinan   

Peneliti  : Ketika kamu kesulitan menghadapi soal, apakah kamu berusaha 

menyelesaikan soal itu dengan bantuan alat matematika berupa 

penggaris, sketsa atau gambar grafik ? 

K-24  : saya dalam mengerjakan soal menggunakan penggaris dan 

menggunakan sketsa gambar pak.  

Peneliti : Ooo..,begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan kamu 

mengenai hasil pekerjaan  Literasi Matematika ini.(sambil berjabat 

tangan dengan subyek K-24. 
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Siswa mengerjakan Soal Pretes kemampuan literasi matematika di Kelas Eksperimen 

 

 

 

Siswa  mengerjakan Soal Pretes kemampuan literasi matematika di Kelas Kontrol 
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Proses Pembelajaran Discovery Learning strategi Scaffolding Kelas Eksperimen 
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Guru memberikan Scaffolding kelompok siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran 

 

 

 

 

Siswa maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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Siswa mengerjakan soal postes kemampaun literasi matematika di kelas eksperimen 
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