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bagi kehidupan. 
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ABSTRAK 

 

 

Noviyana, I. N. 2019. “Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Self-Confidence pada 

Model Assurance Relevance Interest Assessment and Satisfaction Bernuansa 

Etnomatematika.” Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Rochmad, M.Si., Pembimbing II Dr. 

Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi  Matematis, Self-Confidence, ARIAS Bernuansa 

Etnomatematika. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya self-confidence pada diri siswa, serta 

rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Upaya untuk memperbaiki hal tersebut 

yaitu dengan menggunakan model ARIAS bernuansa etnomatematika. Tujuan penelitian ini 

yaitu 1) untuk menganalisis kualitas pembelajaran matematika; 2) untuk mengetahui pengaruh 

self-confidence terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa; 3) untuk menganalisis 

kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self-confidence; dan 4) untuk 

mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan tes kemampuan komunikasi matematis. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu mixed method. Strategi 

penelitian yang digunakan yaitu sequential explanatory, dengan desain penelitian pretest 

postest control group design. Variabel dalam penelitian ini yaitu kemampuan komunikasi 

matematis dan self-confidence. Pengumpulan data menggunakan tes, angket, observasi, dan 

wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Karangampel. Sampel kuantitatif 

yaitu siswa kelas VIII-B dan VIII-C. Teknik analisis data kuantitatif dengan uji beda t, uji 

regresi linear, dan deskriptif. Teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peragkat pembelajaran valid dengan kategori sangat 

baik, model pembelajaran yang digunakan praktis dengan persentase kepraktisan 84%, 

kemampuan komunikasi matematis siswa telah mencapai ketuntasan, proporsi siswa yang 

tuntas dalam kemampuan komunikasi paling banyak 75%,  rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas eksperimen lebih dari siswa kelas kontrol, proporsi kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas eksperimen lebih dari proporsi siswa kelas kontrol, rata-rata 

pencapaian siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari siswakelas kontrol, pengaruh self-

confidence terhadap kemampan komunikasi matematis siswa sebesar 1,8%. Kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada setiap kategori self-confidence memiliki kesamaan dan 

perbedaan, siswa dengan self-confidence sedang dan self-confidence rendah memiliki kesamaan 

yaitu mampu menyatakan situasi dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk model matematika 

(diagram dan ekspresi aljabar), juga mampu dalam membuat pertanyaan matematika sesuai 

dengan informasi yang terdapat pada soal, keduanya telah mampu dalam mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang matematika, kedua kelompok juga mampu dalam membaca 

dengan pemahaman suatu presentasi tertulis, akan tetapi belum mampu dalam merumuskan 

suatu definisi, sedangkan perbedaan dari kedua kelompok yaitu hanya siswa pada self-

confidence sedang yang mampu dalam menjelaskan ide dan model matematika ke dalam bahasa 

biasa. Berdasarkan analisis kesalahan, siswa dengan kemampuan komunikasi matematis 

kategori atas tidak mengalami kesalahan saat menyelesaikan masalah, untuk siswa dengan 

kemampuan komunikasi matematis kategori tengah tidak menyelesaikan jawabannya sesuai 

dengan soal yang diberikan, dan untuk siswa dengan kemampuan komunikasi matematis 

kategori bawah tidak mampu menuliskan informasi yang terdapat pada soal. 
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ABSTRACT 

 

 

Noviyana, I. N. 2019. “Mathematical Communication Ability in Term of Self-Confidence in the 

Model Assurance Relevance Interest Assessment and Satisfaction Nuanced 

Ethnomatematics.” Thesis. Mathematics Education Study Program. Postgraduate. 

Universitas Negeri Semarang. Dr. Rochmad, M.Si., Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino 

Adhi), S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Mathematical Communication Ability, Self-Confidence, ARIAS Nuanced 

Ethnomatematics. 

 

This research was motivated by a lack of self-confidence in the students, as well as low 

ability students' mathematical communication. Efforts to improve this matter are using ARIAS 

model with ethnomatemic nuance. The purpose of this study are 1) to analyze the quality of 

mathematics learning; 2) to determine the effect of self-confidence in the ability of students' 

mathematical communication; 3) to analyze students' mathematical communication skills in 

terms of self-confidence; and 4) to identify student errors in completing mathematical 

communication skills tests. 

The research method used in this study is mixed method. The research strategy used is 

sequential explanatory, with a pretest posttest control group design research design. The 

variables in this study are mathematical communication skills and self-confidence. Data 

collection using tests, questionnaires, observations, and interviews. This research was 

conducted at SMP Negeri 1 Karangampel. The quantitative sample is students in grades VIII-B 

and VIII-C. Quantitative data analysis techniques with t test, linear regression test, and 

descriptive. Qualitative data analysis techniques are data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. 

The results showed that the learning tools were valid with very good categories, the 

learning models used were practical with a practical percentage of 84%, students' mathematical 

communication skills had reached completeness, the proportion of students who completed 

communication skills was at most 75%, the average mathematical communication skills of 

students the experimental class is more than the control class students, the proportion of 

mathematical communication skills of the experimental class students is more than the 

proportion of the control class students, the average achievement of the experimental class 

students is higher than the control class students, the effect of self-confidence on the 

mathematical communication tray of students is 1.8%. Mathematical communication skills of 

students in each category of self-confidence have similarities and differences, students with 

moderate self-confidence and low self-confidence have the same that is able to express 

everyday situations and events in the form of mathematical models (diagrams and algebraic 

expressions), as well able to make mathematical questions in accordance with the information 

contained in the problem, both have been able to listen, discuss, and write about mathematics, 

both groups are also able to read with an understanding of a written presentation, but have not 

been able to formulate a definition, while the differences of the two groups are only students 

with moderate self-confidence who are able to explain mathematical ideas and models into 

ordinary language. Based on the analysis of errors, students with mathematical communication 

skills of the upper category do not experience errors when solving problems, for students in the 

middle category do not complete the answers in accordance with the questions given, and for 

students in the lower category are not able to write the information contained in the questions.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan nasional yang 

mendorong siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, 

dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau 

mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran dan diharapkan siswa memiliki 

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik.  

Tujuan pembelajaran matematika pada Kurikulum 2013 (Hendriana & 

Sumarmo, 2014: 7) mencakup: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

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

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, 3) memecahkan masalah, 4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram atau media lainnya untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
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sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan 

pembelajaran matematika tersebut, maka kemampuan berpikir matematis dan 

aspek afektif harus dimiliki oleh setiap siswa. 

National Council of Teacher of Mathematics (Sumartini, 2016: 149) 

mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, 

guru harus memperhatikan lima kemampuan matematika yaitu: koneksi 

(conections), penalaran (reasoning), komunikasi (communications), pemecahan 

masalah (problem solving), dan representasi (representations). Oleh sebab itu, 

dalam proses pembelajaran guru berperan penting dalam menumbuhkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga siswa mampu untuk 

menyelesaikan masalah yang ditemuinya. Kemampuan komunikasi merupakan 

salah satu bagian penting dalam matematika, seperti pendapat Clark (2005: 1) 

bahwa komunikasi matematik merupakan cara berbagi gagasan serta memperjelas 

pemahaman. Melalui komunikasi, gagasan dapat direfleksikan, didiskusikan, 

disempurnakan, dan diperbaiki. Proses komunikasi dapat membantu membangun 

arti serta menetapkan dan memperjelas ide-ide tersebut. Hal ini dapat dilihat 

ketika siswa diminta untuk memecahkan suatu permasalahan kemudian 

menjelaskan hasil jawabannya secara lisan ataupun tertulis, dengan kegiatan 

tersebut secara tidak langsung siswa belajar cara mengkomunikasikan ide dan 

mengemukakan pendapatnya. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih berani 

dan percaya diri dalam mempelajari matematika. 
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Komunikasi matematika berperan penting dalam proses pembelajaran 

matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Asikin & Junaedi (2013) bahwa 

komunikasi dapat berperan sebagai: (1) alat untuk mengeksploitasi ide 

matematika dan membantu kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan 

materi matematika, (2) alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan 

merefleksikan pemahaman matematika pada siswa, (3) alat untuk 

mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika siswa, dan (4) 

alat untuk mengkonstruksikan pengetahuan matematika, pengembangan 

pemecahan masalah, peningkatan penalaran, menumbuhkan rasa percaya diri, 

serta peningkatan keterampilan sosial. Pernyataan tersebut juga didukung dengan 

pendapat Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017) yang menyatakan bahwa 

komunikasi matematis merupakan satu kemampuan dasar matematis yang esensial 

dan perlu dimiliki oleh siswa sekolah menengah. 

Hasil penilaian Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 2015 (Mullis, et al, 2016) menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor yang 

diperoleh Indonesia yakni sebesar 397 dan berada pada peringkat 44 dari 49 

negara yang berpartisipasi. Skor skala rata-rata yang didapat untuk setiap 

penilaian yaitu untuk pemahaman 395, aplikasi 397, dan penalaran 397. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan matematis siswa di 

Indonesia masih tergolong rendah. Seperti pada hasil penelitian Wijaya, 

Panhuizen, Doorman & Robitzsch (2014) yang menyatakan bahwa hasil analisis 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Indonesia mengalami kesulitan dalam 

tahap awal menyelesaikan tugas, yaitu pada memahami tugas berbasis konteks 
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dan mengubahnya menjadi masalah atau model matematika. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong kurang, karena salah 

satu hal yang mengindikasikan bahwa siswa memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik yaitu siswa dapat mengubah masalah yang berbasis konteks 

ke dalam bentuk atau model matematika. 

Salah satu contoh rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu 

pada materi peluang kelas VIII. Pada materi tersebut, siswa diminta untuk dapat 

menyajikan ruang sampel ataupun peluang suatu kejadian dalam bentuk tabel. 

Akan tetapi masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam mengubah masalah 

kontekstual ke dalam model matematika, sehingga penyajian dalam bentuk tabel 

tersebut masih kurang sempurna. Penyajian ruang sampel juga dapat disajikan 

dalam bentuk diagram pohon. Siswa terlihat kesulitan ketika menghubungkan 

antar titik, sehingga dalam menyajikan dan hasil yang diperoleh masih kurang 

tepat. Hal ini terjadi karena masalah umum yang dihadapi siswa pada mata 

pelajaran matematika, mereka beranggapan bahwa belajar matematika itu sulit 

dan membosankan, karena banyak rumus-rumus yang diberikan sehingga siswa 

malas dan merasa bingung mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, siswa juga belum bisa mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

grafik, tabel atau media lainnya untuk memperjelas masalah matematika.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi di SMP N 1 Karangampel bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong rendah, dilihat dari cara siswa 

dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Contoh soal yang diberikan yaitu: 

“Diameter roda sepeda motor adalah 40cm. Jika roda tersebut berputar sebanyak 
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100 kali putaran. Hitunglah panjang lintasan roda tersebut”. Sebagian besar siswa 

dalam menjawab soal langsung mencari solusi dari permasalahan yang diberikan, 

hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. 

 
Gambar 1.1 Jawaban Siswa 

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa ketika siswa menyelesaikan 

soal tersebut, siswa belum terbiasa untuk mengubah masalah kontekstual dalam 

bentuk simbol ataupun model matematika. Sebagian besar siswa langsung 

menuliskan rumus dan jawabannya saja, tanpa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal tersebut, siswa juga tidak menuliskan kesimpulan dari 

jawabannya. Berdasarkan hasil tes bahwa siswa yang dapat mencapai nilai batas 

lulus aktual (BLA) 65,05 sebanyak 14 siswa dari 31 siswa yang mengikuti tes. 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan komunikasi matematis 

diduga karena dalam proses pembelajaran komunikasi antara siswa dan guru 

masih kurang saat pembelajaran. 

Menurut Waluya (2012) kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skills) saja, tetapi ditentukan juga oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Salah satu soft skills yang 

perlu ditumbuhkan yaitu self-confidence atau kepercayaan diri. Berdasarkan hasil 

observasi, peneliti juga menemukan permasalahan di mana masih banyak siswa 
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yang mengandalkan kemampuan temannya dalam menyelesaikan tugas, karena 

kurangnya kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya, siswa 

malas untuk bertanya karena merasa takut salah, kemudian pada saat guru 

memberikan tugas untuk mendiskusikan materi pembelajaran siswa tampak tidak 

mempelajari dan mendiskusikan materi tersebut. Hasilnya siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, sehingga menunjukan kurangnya Self – Confidence dalam 

diri siswa. Seperti pendapat Sadat (2016: 2) bahwa ada dua unsur yang dapat 

mengakibatkan tidak adanya self – confidence pada diri siswa yaitu kebencian dan 

ketakutan terhadap matematika.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi penelitian Agustyaningrum & 

Widjajanti (2013) bahwa berdasarkan hasil analisis angket diperoleh rata-rata 

kepercayaan diri siswa terhadap pembelajaran matematika adalah 74,03%. 

Sebanyak 26,47% atau sekitar 18 siswa masih memiliki tingkat kepercayaan diri 

kurang dari 70%. Hal ini tidak bisa dianggap remeh khususnya bagi para 

pendidik, karena self-confidence juga merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembelajaran matematika. Lie (Agustyaningrum & Widjajanti, 2013) 

mengemukakan bahwa seseorang yang percaya diri akan  yakin dengan 

kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Memiliki rasa 

percaya diri yang kuat pada diri siswa akan membantu memotivasi siswa untuk 

dapat meningkatkan kemampuan dan prestasinya dalam matematika.  

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa 

perlu ditangani secara serius oleh para pendidik, karena  kepercayaan diri siswa 

tidak hanya  memprediksikan sebagian besar perkembangan kepercayaan diri di 
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masa datang, tetapi juga perkembangan orientasi kesuksesan dan prestasi. Self-

confidence sebagai aspek afektif pada diri siswa tidak dapat diajarkan, melainkan 

harus tetap dilatih secara aktif dan terus menerus hingga siswa yakin bahwa 

dirinya memiliki self-confidence yang kuat untuk menghadapi kehidupannya 

dimasa mendatang. Oleh karena itu, untuk membantu menumbuhkan self-

confidence serta meningkatkan komunikasi matematis siswa dibutuhkan sebuah 

inovasi dalam pembelajaran yang dapat memotivasi dan menjadikan siswa aktif 

dalam belajar.  

Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan sekolah, model pembelajaran 

yang digunakan di sekolah merupakan model pembelajaran pada kurikulum 2013 

yaitu model Problem Based Learning. Model PBL merupakan model 

pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada siswa. Model PBL 

merupakan model pembelajaran yang telah diterapkan di sekolah tempat 

penelitian ini berlangsung. Menurut Arends (Dzulfikar, Asikin, & Hendikawati, 

2012) model PBL merupakan model pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun 

pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi 

dan inkuiri, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Model PBL yang diterapkan guru di kelas sudah baik, dengan model PBL juga 

secara bertahap mengembangkan kemampuan matematis siswa, akan tetapi pada 

pelaksanaannya masih kurang berdampak kepada kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Hal ini dapat disebabkan karena siswa merasa sedikit jenuh 

dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk meminimalisir kejenuhan 
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yang dialami siswa pada pembelajaran matematika, maka diperlukan inovasi 

dalam pembelajaran matematika di kelas. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan yaitu model Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan 

Satisfaction (ARIAS). Model pembelajaran ARIAS merupakan model 

pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya diri siswa. Model 

ARIAS terdiri dari lima komponen, yaitu: Assurance (percaya diri), Relevance 

(sesuai dengan kehidupan siswa), Interest (minat dan perhatian siswa), 

Assessment (evaluasi), dan Satisfaction (penguatan) (Mustafa & Sabirin, 2017). 

Komponen pada model ARIAS juga merupakan langkah-langkah pada model 

tersebut.  

Pada model ARIAS, kemampuan komunikasi matematis siswa diasah 

melalui langkah relevance dan interest. Pada tahap relevance siswa diberikan 

latihan-latihan yang berhubungan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat 

menghubungkan antara materi matematika dengan hal yang ditemuinya di 

kehidupannya. Pada tahap interest siswa mengikuti pembelajaran dengan cara 

berdiskusi, sehingga terjalin komunikasi diantara siswa dengan siswa dan siswa 

dengan guru. Melaksanakan pembelajaran dengan berdiskusi dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa, karena  siswa akan 

menyelesaikan latihan-latihan dengan cara berdiskusi dengan temannya. Diskusi 

merupakan salah satu cara untuk mempertahankan minat belajar siswa, karena 

dengan berdiskusi siswa dapat menyampaikan pendapatnya dan tidak hanya 

mendengarkan guru menjelaskan materi.  Oleh sebab itu, diharapkan dengan 

penerapan model ARIAS dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 
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komunikasi matematis siswa. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Rahayu, 

Waluyo, & Sugiman (2014) yang menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

dengan model ARIAS berbantua kartu masalah efektif terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Pembelajaran dengan model ARIAS juga dapat memicu tumbuhnya self-

confidence siswa, karena model ARIAS pada dasarnya merupakan model 

pembelajaran yang menanamkan rasa percaya diri siswa. Hal ini dapat dilihat 

pada tahapan pertama yaitu assurance, pada tahap ini siswa diminta untuk 

menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya dengan tujuan 

mengingatkan kembali siswa mengenai materi tersebut. Oleh sebab itu, 

diharapkan dengan penerapan model ARIAS dalam pembelajaran dapat memicu 

tumbuhnya rasa percaya diri siswa.  

Pembelajaran matematika di sekolah masih dianggap terlalu bersifat formal, 

karena materi matematika yang diajarkan di sekolah belum memuat kearifan 

lokak ataupun budaya dimana sekolah tersebut berada, sehingga apa yang 

diajarkan di sekolah berbeda dengan yang ditemui siswa di lingkungan sekolah 

ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Guru harus memberikan masalah yang 

diambil dari realitas siswa, sehingga dapat membangun pemahaman mereka 

tentang situasi kehidupan nyata melalui penerapan kegiatan yang relevan secara 

budaya. Proses ini memungkinkan siswa untuk mengambil posisi seperti 

sosiokultural, politik, lingkungan, dan ekonomi dalam kaitannya dengan sistem 

pembelajaran (Rosa & Orey, 2011). Hal ini sejalan dengan Hiebert & Capenter 

(Tandililing, 2013) yang  mengingatkan kepada semua pihak bahwa pengajaran 
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matematika di sekolah dan matematika yang ditemukan anak dalam kehidupan 

sehari-hari sangat berbeda. Setiap anak hidup dalam lingkungan yang berbeda, 

memiliki pengalaman hidup berbeda, serta sudut pandang dan cara berpikir yang 

berbeda. Hal ini mengakibatkan upaya dalam menggabungkan pengalaman siswa 

dalam matematika bermanfaat untuk meningkatkan relevansi budaya dan juga 

efektif dalam membantu mendidik siswa (Scott, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan 

muatan budaya dalam pembelajaran matematika yang menjembatani antara 

matematika sekolah dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang 

berbasis budaya lokal ataupun kekhasan dari daerah tersebut. Salah satu caranya 

yaitu dengan memadukan model pembelajaran dengan etnomatematika, seperti 

pada model pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika.  

Pada pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika, guru mengaitkan 

materi matematika yang sedang diajarkan dengan budaya atau ciri khas dari 

daerah Indramayu, sehingga pengetahuan yang didapat oleh siswa tidak hanya 

mengenai materi matematika saja, akan tetapi siswa juga dapat mengetahui ciri 

khas dari Indramayu secara lebih luas. Pada tahapan pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika yang pertama yaitu asurance, siswa dibimbing untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri serta pandangan positif terhadap dirinya sendiri 

dengan cara memberikan motivasi baik secara lisan ataupun melalui vidio. 

Tahapan selanjutnya yaitu relevance dan interest, siswa akan diberikan soal 

latihan yang berkaitan dengan kearifan lokal ataupun budaya setempat untuk 

didiskusikan secara berkelompok, kemudian pada tahap assessment siswa secara 

berkelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 
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Tahap yang terakhir yaitu satisfaction, siswa diberikan penguatan ataupun 

penghargaan atas apa yang telah dikerjakan selama pembelajaran berlangsung.  

Lee (Kusuma et al, 2016) berpendapat bahwa etnomatematika merupakan 

sebuah konsep untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan 

matematika dalam berbagai budaya. Etnomatematika dapat dijadikan sebagai 

salah satu jembatan yang mungkin untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

matematika akademik dan dunia nyata diwujudkan melalui proses pembelajaran 

oleh para guru dan siswa. Penerapan model ARIAS bernuansa etnomatematika 

juga mampu menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar matematika serta 

mengetahui budaya Indramayu, sehingga dengan motivasi yang tinggi akan 

menimbulkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence yang tinggi 

pula. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

model ARIAS bernuansa etnomatematika untuk dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis ditinjau dari self-confidence siswa. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, didapat beberapa 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan komunikasi matematis siswa masih kurang, hal ini dapat 

dilihat jumlah siswa yang dapat mencapai nilai BLA dan dilihat juga dari 

cara siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan, 

2. Rasa percaya diri siswa masih tergolong rendah, karena ketika siswa 

mengerjakan soal, siswa tidak yakin dengan kemampuannya sendiri dan 

mengandalkan kemampuan temannya, 
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3. Tidak terdapat model pembelajaran inovatif yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika untuk meminimalisir kejenuhan yang dialami 

siswa dalam belajar dan dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa ditinjau dari self-confidence. 

1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah penelitian ini meliputi: 

1. Aspek kognitif yang diteliti yakni kemampuan komunikasi matematis 

siswa; 

2. Aspek afektif yang ditinjau pada penelitian ini yaitu self-confidence; 

3. Model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yakni model 

ARIAS bernuansa etnomatematika; 

4. Etnomatematika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membahas 

mengenai budaya Indramayu. 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas pembelajaran matematika pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika terhadap kemampuan komunikasi matematis 

siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh Self-Confidence terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada pembelajaran dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika? 
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3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari Self-

Confidence? 

4. Kesalahan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan tes 

kemampuan komunikasi matematis? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka  tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kualitas pembelajaran matematika pada model 

ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Self-Confidence terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran dengan 

model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

3. Untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau 

dari Self-Confidence. 

4. Untuk mengidentifikasi kesalahan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan tes kemampuan komunikasi matematis. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

seperti: 

a. Sebagai sumbangan ilmiah dalam pengembangan model pembelajaran dan 

diharapkan menghasilkan pembelajaran yang optimal. 

b. Sebagai referensi dan informasi tambahan pada penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai model ARIAS bernuansa etnomatematika, 

kemampuan komunikasi matematis, dan Self-Confidence.  

2) Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti: 

a. Manfaat bagi guru dan calon guru yaitu dapat memberikan alternatif 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga peran guru disini hanya 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Memberikan alternatif model 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

pada siswa.  

b. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

khususnya dalam bidang matematika. Dapat meningkatkan rasa percaya 

diri (Self-Confidence) siswa baik dalam proses belajar ataupun dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS,  

KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Pada penelitian ini, beberapa kajian teori yang digunakan relevan dengan landasan 

teoritis. Adapun teori-teori yang akan dipaparkan pada penelitian ini diantaranya: 

1) teori belajar; 2) kualitas pembelajaran; 3) ARIAS; 4) etnomatematika; 5) model 

ARIAS bernuansa etnomatematika; 6) kemampuan komunikasi matematis; 7) self-

confidence; 8) model problem based learning; 9) Model ARIAS bernuansa 

etnomatematika dan model problem based learning; dan 10) analisis kesalahan 

Newman. 

2.1.1. Teori Belajar 

2.1.1.1. Teori Belajar Jean Piaget 

Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berfikir logis dari masa 

bayi hingga dewasa, menurut Piaget perkembangan yang berlangsung melalui 

empat tahap, yaitu: 1) tahap sensori-motor (0-2 tahun); 2) tahap pra-operasional 

(2-7 tahun); 3) tahap operasioanal konkrit (7-12 tahun); dan 4) tahap operasional 

formal (12 tahun ke atas). Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), artinya jika dilihat tahapan menurut Jean Piaget maka siswa SMP 

berada pada tahap operasional formal. Tahap operasi formal yaitu anak dapat 

menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi yang lebih 

kompleks. Kemajuan anak pada periode ini yaitu anak tidak perlu berpikir dengan 

pertolongan benda, anak telah mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak 



16 

 

(Ibda, 2015). Keterkaitan teori Piaget dengan penelitian ini yaitu pada penelitian 

yang dilakukan, siswa yang menjadi subjek penelitian berada pada kelas VIII 

sekolah menengah pertama. Artinya siswa berada pada tahap operasional formal, 

dimana pemikiran siswa pada  tahap ini semakin logis dan telah mampu untuk 

berpikir abstrak, serta tidak lagi bergantung pada benda-benda yang rill. 

2.1.1.2. Teori Belajar David Ausubel 

David Ausubel (Rahmawati, 2013) membedakan belajar menjadi dua jenis 

yaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote 

learning). Belajar bermakna merupakan proses memperoleh informasi baru dan 

menghubungkannya dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki siswa, 

sedangkan belajar menghafal terjadi apabila seseorang memperoleh informasi 

baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Keterkaitan antara teori belajar Ausubel dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika yaitu pada pembelajaran ini siswa diberikan informasi 

baru dengan cara mengaitkannya dengan informasi yang telah dimiliki siswa, 

karena pada proses pembelajarannya siswa diingatkan mengenai etnomatematika 

seperti permainan dan budaya yang sebelumnya sudah siswa ketahui, kemudian 

dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari, sehingga proses 

pembelajarannya menjadi bermakna.   

2.1.1.3. Teori Konstruktivisme 

Belajar menurut teori konstruktivisme (Sudarsana, 2018) adalah suatu 

proses pembentukan pengetahuan. Jean Piaget menyatakan bahwa teori 

konstruktivisme ialah pengetahuan yang diperoleh seorang anak yang merupakan 
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hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan 

yang baru diperolehnya (Oktavianti, Farida & Putra, 2018). Pada teori 

konstruktivisme, pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, ataupun 

kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, akan tetapi harus mengkonstruksi 

pengetahuan tersebut dan memberikan makna melalui pengalaman nyata 

(Sariningsih, 2014). Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran 

menggunakan model ARIAS bernuansa etnomatematika yaitu pada pembelajaran 

ini siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri melalui masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pengalaman siswa pada tahap relevance. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran  

Kualitas pembelajaran menurut Gurnito (2016) yaitu mutu atau efektivitas 

tingkat pencapaian belajar terdiri dari tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat 

belajar, siswa dan guru. Kualitas pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi 

yang menggambarkan tingkat efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang efektif 

yaitu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk aktif berinteraksi dengan 

berbagai sumber belajar sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif, efisien, dan menyenangkan. Berdasarkan pendapat di atas mengenai 

kualitas belajar, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas belajar merupakan mutu 

yang bertujuan memperbaiki hasil yang dicapai siswa.  

Mulyasa (Sumantri, 2014) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas dilihat dari segi proses yaitu apabila seluruh atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75%) siswa terlibat aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 



18 

 

proses pembelajaran,  menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. Proses pembelajaran dikatakan 

berhasil dilihat dari segi hasil yaitu apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

pada diri siswa seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Lovitt dan 

Clarke (Sumantri, 2014) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran ditandai 

dengan luasnya cakupan dalam lingkungan belajar; mulai dari mana siswa berada, 

mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda, melibatkan siswa 

secara fisik dalam proses belajar, meminta siswa untuk memvisualkan yang 

imajiner. 

Dalam mengukur terpenuhi atau tidaknya kualitas pengajaran dan 

pembelajaran digunakan indikator kinerja yang didefinisikan sebagai langkah-

langkah yang memberikan informasi dan konteks statistik yang memungkinkan 

perbandingan antar bidang (Denise, 2008). Indikator kinerja dibagi menjadi dua 

kategori yaitu kategori indikator kualitatif dan indikator kuantitatif.  

1) Indikator kuantitatif didefinisikan sebagai sesuatu yang terkait dengan 

pengukuran kuantitas atau jumlah, dan dinyatakan dalam nilai-nilai numerik. 

Indikator kuantitatif meliputi input dan output. Indikator input mencerminkan 

sumber daya manusia, dan fisik yang terlibat dalam mendukung program, 

kegiatan dan layanan kelembagaan. Keterbatasan mengenai indikator input 

mengelilingi ketidakmampuan mereka untuk menentukan kualitas pengajaran 

dan pembelajaran tanpa interpretasi yang luas. Indikator output merupakan 

subjek pada batasan yang sama. Data output mencerminkan kuantitas hasil 

yang dihasilkan, termasuk hasil langsung yang dapat diukur, dan konsekuensi 
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langsung dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan hasil tersebut 

(Burke, dalam Denise, 2008). Pengukuran input dan output secara inheren 

dibatasi oleh sifat yang didorong oleh data kuantitatif, yang melarang 

penyelidikan proses pembelajaran dan pembelajaran interaktif yang penting 

bagi kualitas lembaga, program pendidikan dan lulusannya. 

2) Indikator kualitatif terkait dengan deskripsi berdasarkan observasi yang 

melibatkan perbandingan berdasarkan kualitas atau data non-numerik seperti 

kebijakan dan proses untuk menilai pembelajaran siswa, pengalaman 

komunitas belajar, atau isi dari pernyataan misi. Indikator hasil dan proses 

terletak dalam klasifikasi ukuran kualitatif. Indikator kinerja ini biasanya 

tidak menghasilkan hasil kuantitas dalam bentuk data numerik, tetapi 

mengukur proses dan hasil yang kompleks dalam hal kualitas dan 

dampaknya. Indikator proses adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memberikan program pendidikan, kegiatan dan layanan dalam lingkungan 

kelembagaan (Burke, dalam Denise, 2008). Indikator proses memungkinkan 

pengumpulan informasi kualitatif pada aspek kualitas pengajaran dan 

pembelajaran. 

Depdiknas (Gurnito, 2016) menyebutkan terdapat tujuh indikator kualitas 

pembelajaran, diantaranya:  

1) aktivitas siswa, yaitu segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun 

nonfisik; 

2) keterampilan guru mengelola pembelajaran, yaitu kecakapan melaksanakan 

pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran;  
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3) hasil belajar siswa, yaitu perubahan perilaku setelah mengalami aktivitas 

belajar;  

4) iklim pembelajaran, mengacu pada interaksi antar komponen-komponen 

pembelajaran seperti guru dan siswa;  

5) materi, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa;  

6) media pembelajaran, merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman 

belajar pada siswa; dan 

7) sistem pembelajaran di sekolah, yaitu proses yang terjadi di sekolah. 

Nieveen (Plomp & Nieveen, 2013) menyatakan bahwa ada beberapa kriteria 

untuk intervensi dengan kualitas tinggi diantaranya yaitu validitas, kepraktisan 

dan efektivitas. Kriteria validitas merupakan kesesuaian model dengan 

pengetahuan dan konsisten secara internal. Intervensi pembelajaran dikatakan 

valid jika bahasan dan komponennya didasarkan pada pengetahuan yang relevan 

(validitas konten disebut juga relevansi) dan semua komponennya secara 

konsisten terkait satu sama lainnya (konsistensi). Kriteria kedua yaitu kepraktisan 

yang merupakan pendapat ahli atau praktisi mengenai model yang diterapkan dan 

secara nyata penerapannya memiliki kriteria baik. Intervensi pembelajaran 

dikatakan praktis jika guru/praktisi menganggap intervensi dapat digunakan dan 

mudah dalam menggunakan intervensi dengan cara yang kompatibel. Aspek 

ketiga yaitu efektivitas yang merupakan ketuntasan hasil belajar siswa, aktivitas 

guru dan siswa, serta respon siswa terhadap pembelajaran. Kriteria-kriteria 

tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Kriteria untuk Intervensi Kualitas Tinggi 

 

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat beberapa tahapan penilaian untuk mengukur 

kualitas pembelajaran diantaranya yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap evaluasi pembelajaran. Tahap persiapan merupakan tahap validitas dengan 

cara memvalidasi rencana pelaksaan pembelajaran (RPP) dan instrumen 

penelitian. Tahap pelaksanaan merupakan tahap kepraktisan dengan melakukan 

penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

terhadap kemampuan komunikasi matematis. Tahap evaluasi merupakan tahap 

pengujian efektivitas pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, indikator yang digunakan untuk mengukur 

kualitas pembelajaran pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

 

 

 

 

Kriteria   

Relevansi (validitas 

konten) 

kebutuhan untuk intervensi pembelajaran dan 

desainnya didasarkan pada pengetahuan (ilmiah). 

Konsistensi 

(validitas konstruk) 

intervensi pembelajaran dirancang secara 'logis' 

Kepraktisan  yang diharapkan: 

intervensi diharapkan dapat digunakan dalam 

pengaturan yang telah dirancang dan dikembangkan 

yang sebenarnya: 

intervensi ini dapat digunakan dalam pengaturan yang 

telah dirancang dan dikembangkan 

Keefektivan  yang diharapkan: 

menggunakan intervensi diharapkan menghasilkan 

hasil yang diinginkan 

yang sebenarnya: 

menggunakan hasil intervensi dalam hasil yang 

diinginkan 
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Tabel 2.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Kriteria Indikator 

Validitas  Validitas RPP 

Validitas instrumen penelitian 

 

Kepraktisan  Observasi aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika 

Tes kemampuan komunikasi matematis 

Angket pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

 

Efektivitas  Kemampuan komunikasi matematis siswa pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika telah tuntas mencapai nilai batas 

tuntas aktual (BTA) 

Kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran 

model ARIAS bernuansa etnomatematika mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal, yaitu proporsi siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar lebih dari atau sama dengan 75% 

Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

dengan  pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika 

lebih baik dari kelas dengan model PBL 

 Proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

dengan pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika lebih 

baik dari kelas dengan model PBL 

Pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

model ARIAS bernuansa etnomatematika lebih tinggi dari 

siswa pada pembelajaran konvensional. 

 

Sudjana (2009) mengatakan bahwa batas lulus aktual (BLA) didapat 

berdasarkan nilai rata-rata aktual atau nilai rata-rata yang dapat dicapai oleh 

siswa. Pada penentuan nilai BLA unsur yang diperlukan yaitu nilai rata-rata aktual 

dan simpangan baku aktual. Pada penelitian ini penamaan batas lulus aktual 

diubah menjadi batas tuntas aktual (BTA). Pada penelitian ini nilai BTA dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut. 

𝐵𝑇𝐴 = �̅� +
1

4
𝑆𝐷 
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dengan �̅� merupakan nilai rata-rata kelas pada kemampuan komunikasi matematis 

dan 𝑆𝐷 merupakan standar deviasi (Sudjana, 2009, hal. 106). 

2.1.3. Assurance, Relevance, Interest, Assessmen and Satisfaction (ARIAS) 

Saat ini terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah model pembelajaran ARIAS. Model pembelajaran ARIAS merupakan 

sebuah model pembelajaran yang dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS 

yang dikembangkan oleh John M. Keller. Model ARCS berfokus pada mencipta, 

menstimulasi, dan menekankan pada pemberian motivasi oleh guru agar siswa 

termotivasi untuk belajar dan termotivasi dalam memecahkan masalah 

(Wongwiwatthananukit & Papovich, 2015). Modifikasi yang dilakukan yaitu 

adanya penambahan komponen assessment pada model ARCS. Selain itu, adanya 

penggantian kata Attention (perhatian) menjadi Interest (minat), karena dalam 

makna interest mengandung juga makna dari attention. Interest tidak hanya 

menarik minat siswa ketika awal pembelajaran saja, tetapi juga menjaga 

minat/perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal lain yang 

dimodifikasi yaitu Confidence menjadi Assure, karena kedua kata tersebut 

merupakan sinonim dan memiliki makna percaya diri (Kirani, Maftukhin & 

Nurhidayati, 2015). Menurut Siahaan (Wardana, Edoh & Harwida, 2017) model 

pembelajaran ARIAS dapat digunakan oleh guru  sebagai dasar untuk 

melaksanakan pembelajaran yang baik dan dapat meningkatkan motivasi serta 

hasil prestasi belajar siswa. 
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Model pembelajaran ARIAS merupakan model pembelajaran motivasi yang 

berhubungan dengan sikap percaya diri, kehidupan/pengalaman siswa yang 

aktual, minat/perhatian siswa, evaluasi terhadap siswa, dan berhubungan dengan 

rasa bangga dengan apa yang dicapai oleh siswa (Erlian, Nusuki & Saparwadi, 

2017). Model pembelajaran ARIAS adalah model pembelajaran yang 

menanamkan rasa percaya diri di antara siswa, sehingga mendorong mereka untuk 

berusaha maksimal untuk mencapai keberhasilan yang optimal (Saminan, Hamid 

& Risha, 2017). Pada ARIAS, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan relevan 

dengan kehidupan siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk mempelajari hal-

hal yang berkaitan dengan kehidupannya dan memiliki tujuan yang jelas. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran ARIAS merupakan model pembelajaran yang relevan dengan 

kehidupan nyata dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 

Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima Komponen yang juga 

merupakan tahapan pada model tersebut. Lima komponen tersebut yaitu 

assurance (percaya diri), relevance (sesuai dengan kehidupan siswa), interest 

(minat dan perhatian siswa), assessment (penilaian/evaluasi) dan satisfaction 

(penguatan). Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Penjelasan untuk setiap 

komponennya yaitu sebagai berikut. 

1) Assurance (percaya diri) 

Assurance mendorong siswa untuk lebih percaya diri sehinga dapat 

menggapai tujuan yang diharapkan. Assurance berhubungan dengan rasa 
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percaya diri dan harapan untuk berhasil (Frasticha, Fathurrohman, & 

Jaenudin, 2016). Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 

sikap percaya diri (Lestari, Nursalam, & Mardhiah, 2017) adalah sebagai 

berikut: 

a. membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri serta 

menanamkan pada siswa gambaran diri positif terhadap diri sendiri. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menampilkan video ataupun gambar 

seseorang yang telah berhasil, dengan adanya ini, maka siswa akan bisa 

menanamkan gambaran positif terhadap diri sendiri; 

b. menggunakan suatu patokan atau standar yang memungkinkan siswa 

dapat mencapai keberhasilan (misalnya dengan mengatakan bahwa 

kamu tentu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini tanpa melihat 

buku); 

c. memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan atau 

sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya memberi tugas kepada 

siswa dimulai dari yang mudah berangsur sampai ke tugas yang sukar; 

d. memberi kesempatan kepada siswa secara mandiri dalam belajar dan 

melatih suatu keterampilan. 

2) Relevance 

Relevance berhubungan dengan pengalaman sekarang atau yang telah 

dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau 

yang akan datang (Frasticha, Fathurrohman, & Jaenudin, 2016). Pada 

komponen ini, materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan 
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sehari-hari, sehingga diharapkan selama mengikuti pembelajaran siswa 

merasa memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi kehidupannya. Adapun 

cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan komponen relevansi ini 

(Lestari, Nursalam, & Mardhiah, 2017) adalah sebagai berikut: 

a. mengemukakan tujuan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang jelas 

akan memberikan harapan yang jelas (kongkrit) pada siswa dan 

mendorong mereka untuk mencapai tujuan tersebut; 

b. mengemukakan manfaat pelajaran bagi kehidupan siswa baik untuk 

masa sekarang dan atau untuk berbagai aktivitas di masa mendatang; 

c. menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang ada 

hubungannya dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki 

siswa. Bahasa yang jelas yaitu bahasa yang dimengerti oleh siswa. 

Pengalaman nyata atau pengalaman yang langsung dialami siswa dan 

dapat menjembataninya ke hal-hal baru. 

3) Interest  

Interest, berhubungan dengan minat/perhatian siswa (Frasticha, 

Fathurrohman, & Jaenudin, 2016). Keller (Aminah, 2016) menyatakan 

bahwa pada kegiatan belajar minat harus dibangkitkan dan dipelihara 

selama kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung. Adapun cara-cara 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar 

(Lestari, Nursalam, & Mardhiah, 2017) adalah sebagai berikut: 

a. menggunakan cerita, analogi, sesuatu yang baru, dan menampilkan 

sesuatu yang aneh yang berbeda dari biasanya dalam pembelajaran. 
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b. memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran, misalnya para siswa diajak berdiskusi untuk 

memilih topik yang akan dibicarakan, mengajukan pertanyaan atau 

mengemukakan masalah yang perlu dipecahkan; 

c. Mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya variasi dari 

serius ke humor, dari cepat ke lambat, dari suara keras ke suara yang 

sedang, dan mengubah gaya mengajar; 

d. mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran 

seperti demonstrasi dan simulasi. 

4) Assessment 

Assessment, berhubungan dengan penilaian terhadap siswa. Penilaian 

merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran sebagai evaluasi 

(Frasticha, Fathurrohman, & Jaenudin, 2016). Assessment merupakan 

indikator penentu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan 

kegagalan yang dilakukan oleh siswa dan guru selama proses pembelajaran 

(Aminah, 2016).  

5) Satisfaction 

Satisfaction, berhubungan dengan rasa bangga dan kepuasan, memberikan 

kepuasan kepada siswa merupakan hal penting dalam proses pembelajaran 

(Frasticha, Fathurrohman, & Jaenudin, 2016). Menurut Sagala (Aminah, 

2016) keberhasilan dan kebanggaan akan menjadi penguat bagi siswa untuk 

mencapai keberhasilan berikutnya. 
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Adapun langkah-langah pembelajaran yang disesuaikan dengan model ARIAS 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran ARIAS 

Fase pembelajaran Kegiatan 

Assurance  Pada tahap awal ini, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, meningkatkan harapan 

siswa untuk berhasil dengan menyiapkan materi 

pelajaran yang mudah dipahami siswa. Selain itu rasa 

percaya diri siswa ditumbuhkan, caranya bisa dengan 

meminta siswa maju untuk menjelaskan materi yang 

sudah diajarkan sebelumnya.  

 

Relevance  Pada tahap ini, materi pembelajaran harus relevan 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Pada tahap 

ini, guru menjelaskan materi yang dipelajari dengan 

menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Interest  Pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan latihan-latihan yang 

diberikan guru, kemudian dengan menggunakan 

permainan sederhana untuk memilih satu kelompok 

yang harus mempresentasikan hasil diskusinya. Ini 

merupakan salah satu cara untuk memelihara dan 

memfokuskan minat dan perhatian siswa selama 

pembelajaran. 

 

Assessment  Setelah melakukan presentasi, siswa diberi kesempatan 

untuk mengevaluasi diri sendiri, dan temannya. 

 

Satisfaction Guru memberikan penguatan dan penghargaan yang 

pantas kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan 

tugasnya baik secara verbal ataupun non verbal  

 

Winarmo (Hadi, 2017) menyatakan bahwa sebelum melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran ARIAS, guru harus 

memperhatikan beberapa hal diantaranya: 

a) memahami sifat yang dimiliki siswa; 

b) mengenal karakteristik siswa secara individu; 
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c) memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar; 

d) mengembangkan kemampuan matematis siswa; 

e) mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik dan 

menyenangkan; 

f) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar; 

g) memberikan umpan balik yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kegiatan pembelajaran; dan 

h) membedakan antar aktif fisik dan aktif mental. 

Sebagaimana model pembelajaran pada umumnya, model pembelajaran 

ARIAS juga memiliki kelebihan dan kekurangan, karena pada dasarnya tidak ada 

model pembelajaran yang terbaik, yang ada hanyalah model pembeljaran yang 

cocok diterapkan sesuai dengan kondisi karakteristik siswa dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Adapun kelebihan pada model ARIAS adalah sebagai 

berikut (Hadi, 2017). 

a) Siswa merasa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai, 

bermanfaat dan berguna bagi kehidupanya; 

b) siswa akan terdorong mempelajari sesuatu yang akan dipelajari dan 

memiliki tujuan yang jelas; dan 

c) sesuatu yang memiliki arah tujuan, dan sasaran yang jelas serta ada 

manfaat mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tidak hanya memiliki kelebihan, model ARIAS juga memiliki kekurangan, 

diantaranya (Hadi, 2017): 

a) untuk siswa yang kurang pintar akan susah mengikuti; 
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b) siswa terkadang susah untuk mengingat; dan 

c) siswa yang malas susah untuk belajar mandiri. 

Kekurangan pada model ARIAS diharapkan dapat ditanggulangi oleh guru, salah 

satunya dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa yang malas dan kurang 

pintar sehingga merasa nyaman dengan guru. Ketika siswa merasa nyaman maka 

siswa akan lebih mencoba memahami materi yang diajarkan walaupun dengan 

cara bertahap dan tidak secepat siswa lainnya. 

2.1.4. Etnomatematika  

Etnomathematics sebagai paradigma penelitian yang lebih luas daripada 

konsep tradisional matematika, etnis, atau rasa multikulturalisme. Etnomatematika 

menurut D’Ambrosio (Rosa & Orey., 2013) digambarkan sebagai seni dan teknik 

yang dikembangkan oleh anggota dari beragam latar belakang budaya dan 

linguistik untuk menjelaskan, memahami, dan mengatasi lingkungan sosial, 

budaya, lingkungan hidup, politik, dan lingkungan ekonomi mereka sendiri. 

Menurut Albanese & Perales (2015) Ethnomathematics is a research program 

that focuses on the relationships between mathematics and culture. 

Etnomatematika merupakan program penelitian yang berfokus pada hubungan 

antara matematika dan budaya. Scott (2018) berpendapat bahwa etnomatematika 

mengacu pada pengalaman sosial dan budaya siswa untuk memperkaya dan 

meningkatkan pembelajaran matematika di kelas. Berdasarkan pendapat para ahli 

dapat disimpulkan bahwa etnomatematika dapat disebut juga sebagai hubungan 

antara matematika dan budaya. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika di kelas 

dapat disesuaikan dengan budaya lokal yang sering ditemui siswa dalam 
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kehidupan sehari-harinya. Seperti pendapat Abdullah (2017) bahwa 

etnomatematika menggeser matematika dari tempat formal seperti sekolah atau 

universitas dan menginformasikannya kepada orang-orang dalam beragam budaya 

dan aktivitas sehari-hari mereka.  

Rosa & Orey (2011) berpendapat bahwa etnomatematika mengacu pada 

anggota kelompok dalam lingkungan budaya yang diidentifikasi oleh tradisi 

budaya, kode, simbol, mitos, dan cara khusus yang digunakan untuk beralasan dan 

menyimpulkannya. D’Ambrosio menyatakan bahwa etnomatematika merupakan 

praktik matematika dalam kelompok budaya. Kelompok budaya yang dimaksud 

adalah komunitas perkotaan atau pedesaan, kelompok kerja, kelas profesional, 

siswa dalam kelompok, masyarakat adat, dan kelompok khusus lainnya 

(Haryanto, et al, 2017). Berdasarkan pernyataan tersebut, masih banyak lagi 

kelompok-kelompok budaya seperti kelompok permainan daerah dan kelompok 

makanan khas daerah, sehingga dengan memadukan kelompok budaya dengan 

pembelajaran matematika diharapkan siswa dapat lebih mengenal ciri khas 

daerahnya. Bentuk etnomatematika adalah berbagai hasil aktivitas matematika 

yang dimiliki atau berkembang dalam kehidupan masyarakat tertentu (Sudirman, 

Rosyadi, & Lestari, 2017). Pada penelitian ini, etnomatematika yang dimaksud 

yaitu budaya dari daerah Indramayu, diantaranya tepakan gambar, panggalan, 

ngarot, cimplo, dan telitian pari. 

1) Tepakan Gambar/Wayang 

Bermain tepakan gambar/wayang sebagai salah satu kegiatan yang 

menanamkan sikap saling menghargai dan taat pada aturan yang berlaku. 
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Permainan ini sering dilakukan oleh anak-anak di Indramayu. Masyarakat 

Indramayu biasa menyebut kartu yang digunakan sebagai wayang. Kartu 

tersebut dimainkan dengan cara di tos langsung oleh para pemainnya. Kartu 

yang terdiri dari dua permukaan tersebut kemudian akan jatuh ke permukaan 

tanah dengan salah satu permukaan terbuka ke atas. 

2) Panggalan  

Bermain panggalan sebagai salah satu kegiatan yang menanamkan sikap 

disiplin patuh dengan aturan yang berlaku, sikap tanpa kenal menyerah, pribadi 

yang mampu melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas, dan lain 

sebagainya. Panggalan dimainkan oleh beberapa kalangan anak muda di 

Indramayu termasuk anak-anak ketika waktu senggang. Pemenang dalam 

permainan ini ditentukan oleh lamanya panggalan yang dimainkan itu berhenti 

berputar.  

3) Ngarot 

Tradisi ngarot merupakan adalah upacara adat yang terdapat di Desa Lelea, 

Indramayu. Tradisi ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya 

musim tanam. Masyarakat Lelea memiliki ungkapan syukur yang khas dalam 

menyambut musim tanam yaitu dengan Ngarot. Maksud dari tradisi Ngarot ini 

adalah mengajak pemuda-pemudi untuk saling bekerja sama dalam bertani, 

khususnya mengolah sawah. Selain itu, tradisi Ngarot ini bertujuan untuk 

membina pergaulan yang sehat, agar saling mengenal, saling menyesuaikan 

sikap, kehendak, tingkah laku yang sesuai dengan adat budaya. Terkadang 

upacara tradisi masyarakat agraris ini juga kerap menjadi ajang cari jodoh di 
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kampung tersebut. Upacara adat ngarot selalu dilaksanakan pada bulan 

Desember pada minggu ke-3 dan selalu dilaksanakan pada hari Rabu karena 

dianggap keramat. 

4) Cimplo 

Bagi penduduk asli Kabupaten Indramayu, yang hingga kini masih patuh 

terhadap adat istiadat nenek moyang, setiap memasuki bulan Bala (Jawa) atau 

bulan Sapar (Islam) penduduk setempat mengadakan syukuran dengan membuat 

kue “Cimplo” (sejenis apem yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan 

ragi). Penduduk Indramayu beranggapan bahwa keberadaan kue cimplo itu 

sebagai implementasi untuk tolak bala (mengusir sial/musibah) bagi warganya. 

Bulan Safar atau Bala juga bertepatan dengan musim tanam padi oleh mayoritas 

penduduk Indramayu, sehingga dengan syukuran semacam itu semoga 

masyarakat Indramayu subur dan makmur atas ridho Allah SWT. 

5) Telitian Pari  

Kegiatan telitian pari sebagai salah satu kegiatan yang menanamkan sikap 

disiplin dengan sebuah aturan dan kesepakatan, sikap bertanggung jawab, sikap 

saling menghormati, sikap bersahabat penuh keharmonisan, dan lain sebagainya. 

Setelah musim panen biasanya digelar kumpulan telitian pari (semacam arisan 

padi). Setiap anggota telitian pari berkumpul dengan membawa sejumlah gabah 

(padi) yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah terkumpul 

semuanya, dilakukan undian untuk menentukan siapakah yang berhak membawa 

padi yang telah dikumpulkan tersebut. Hasil yang diperoleh tersebut biasanya 

dimanfaatkan sebagai modal untuk mengadakan acara hajatan, sebagai modal 
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untuk menyewa lahan pertanian, ataupun juga untuk membayar lanja atau gade 

sawah. 

2.1.5. Model ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Model pembelajaran ARIAS adalah model pembelajaran yang menanamkan 

rasa percaya diri di antara siswa, sehingga mendorong mereka untuk berusaha 

maksimal untuk mencapai keberhasilan yang optimal (Saminan, Hamid & Risha, 

2017). Pada ARIAS, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan relevan dengan 

kehidupan siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan kehidupannya dan memiliki tujuan yang jelas. Model 

pembelajaran ARIAS terdiri dari lima Komponen yang juga merupakan tahapan 

pada model tersebut.  

Scott (2018) berpendapat bahwa etnomatematika mengacu pada pengalaman 

sosial dan budaya siswa untuk memperkaya dan meningkatkan pembelajaran 

matematika di kelas. Menurut Albanese & Perales (2015) etnomatematika 

merupakan program penelitian yang berfokus pada hubungan antara matematika 

dan budaya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

etnomatematika dapat disebut juga sebagai hubungan antara matematika dan 

budaya. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika di kelas dapat disesuaikan 

dengan budaya lokal yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-harinya. 

Model ARIAS bernuansa etnomatematika merupakan model pembelajaran 

yang berhubungan dengan motivasi dan rasa percaya diri serta relevan dengan 

kehidupan nyata yang disesuaikan dengan budaya lokal. Etnomatematika dalam 

penelitian ini yaitu membahas mengenai budaya di Indramayu. Adanya 
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penambahan etnomatematika dalam pembelajaran ARIAS bertujuan untuk 

mengingatkan siswa dengan budaya lokal yang mungkin sudah jarang diketahui 

oleh siswa. Nuansa etnomatematika yang ditambahkan pada model ARIAS 

diperlihatkan pada pemilihan contoh kejadian yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran dan  pemilihan soal-soal yang digunakan baik pada saat pemberian 

contoh ataupun pada saat tes. Adapun langkah-langkah model ARIAS bernuansa 

etnomatematika dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. 

 

Tabel 2.4 Langkah-langkah Model ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Fase 

pembelajaran 

Kegiatan 

Assurance  1. Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

2. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan guru, 

sehingga timbul rasa percaya diri siswa. 

Relevance  1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi 

pelajaran yang memuat juga etnomatematika untuk 

pemilihan contohnya. 

2. Siswa memberi contoh lain yang berkaitan dengan 

etnomatematika. 

Interest  3. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan latihan-latihan bernuansa etnomatematika 

yang diberikan guru. 

4. Salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya (penentuan kelompok yang presentasi dengan 

menggunakan hompimpah). 

Assessment  Siswa diberikan penilaian oleh guru atas hasil diskusi dan 

presentasi yang telah dilakukan. 

Satisfaction Siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya 

mendapatkan penghargaan dan penguatan dari guru baik 

secara verbal ataupun non verbal  

 

2.1.6. Model Problem Based Learning 

Duch mengemukakan bahwa Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk 
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siswa belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah serta memperoleh 

pengetahuan (Shoimin, 2014: 130). Penggunaan model pembelajaran dapat 

mengenalkan siswa pada permasalahan dalam kehidupan nyata sehingga 

diharapkan siswa dapat terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Arends 

(Dzulfikar, Asikin, & Hendikawati, 2012) menyatakan bahwa model PBL adalah 

model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 

autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Berdasarkan 

pemaparan para ahli mengenai PBL dapat dilihat bahwa dalam PBL faktor utama 

yang harus muncul yaitu permasalahan dan peran aktif siswa, karena untuk 

memecahkan suatu permasalahan harus ada kemauan dari siswa tersebut untuk 

memecahkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PBL merupakan 

model pembelajaran yang fokusnya adalah pada pembelajaran siswa (center 

learning) serta bertujuan untuk melatih siswa agar terampil dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan nyata. 

Menurut Rusmono (2012: 81), pada pembelajaran menggunakan model PBL 

ada beberapa sintaks atau tahapan yang harus dilaksanakan. Adapun sintaks atau 

tahapan pada model PBL dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. 
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Tabel 2.5 Tahapan Pembelajaran dengan PBL 

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru 

Tahap 1. 

Mengorganisasikan siswa 

terhadap masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi 

siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan 

masalah yang dipilih 

Tahap 2. 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan dan 

mengatur tugas-tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

Tahap 3. 

Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, mencari penjelasan, dan solusi 

Tahap 4. 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan hasil karya yang sesuai 

seperti laporan, rekaman video, dan model, 

serta membantu mereka berbagi karya mereka 

Tahap 5. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi atas 

penyelidikan dan proses-proses yang mereka 

gunakan 

 

Al-Tabany (2014: 65) mengemukakan bahwa PBL mempunyai kelebihan 

dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. 

Kelebihan tersebut diantaranya: 

a. Siswa menemukan sendiri konsep materi yang diajarkan, sehingga siswa 

lebih memahaminya. 

b. Keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan berpikir siswa lebih 

dilibatkan secara aktif. 

c. Pengetahuan muncul berdasarkan persepsi dan ide yang dimiliki siswa 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

d. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah nyata membuat 

siswa merasakan manfaat dari pembelajaran tersebut. 
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e. Siswa jadi lebih dewasa dan mandiri, serta mampu memberi pendapat dan 

menerima pendapat orang lain. 

f. Ketuntasan pembelajaran siswa dapat diharapkan pada saat siswa 

dikondisikan untuk belajar berkelompok sehingga dapat berinteraksi dengan 

temannya. 

Selain kelebihan, menurut Sanjaya (2014: 221) model pembelajaran PBL juga 

memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: 

a. Jika siswa tidak percaya diri dan merasa bahwa masalah yang dipelajari 

sulit, maka siswa tidak akan memecahkan masalah tersebut. 

b. Butuh cukup waktu untuk persiapan agar pembelajaran menggunakan PBL 

berhasil. 

c. Siswa tidak akan belajar jika siswa tidak memahami mengapa mereka 

brusaha memecahankan masalah yang sedang dipelajari. 

2.1.7. Model ARIAS Bernuansa Etnomatematika dan Model Problem Based 

Learning (PBL) 

Model ARIAS bernuansa etnomatematika merupakan model pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri siswa serta relevan 

dengan kehidupan nyata, dalam penelitian ini yaitu etnomatematika. Wahyudi 

(Ilyyana & Rochmad, 2018) menyatakan bahwa salah satu masalah nyata yang 

dapat digunakan yaitu budaya. Shirley (Ilyyana & Rochmad, 2018) 

mengemukakan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang muncul dan 

berkembang di masyarakat dan sesuai dengan budaya lokal, serta merupakan 

pusat dari proses pembelajaran dan metode pengajaran. Nuansa etnomatematika 
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dalam pembelajaran ini membantu siswa dalam memahami materi-materi yang 

diajarkan, hal ini disebabkan karena siswa mengetahui mengenai budaya yang 

digunakan dalam pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami 

materi ataupun soal yang diberikan. Model ARIAS bernuansa etnomatematika 

diharapkan dapat menstimulasi siswa untuk lebih percaya diri dan memiliki 

motivasi dalam belajar. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran dengan model 

ARIAS bernuansa etnomatematika, siswa terlebih dahulu ditumbuhkan rasa 

percaya dirinya melalui tahapan assurance. Sangila, Safari & Sarni (2017) 

menyatakan bahwa model ARIAS dapat digunakan oleh para guru sebagai dasar 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan sebagai suatu alternatif 

dalam usaha meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Pecore (Anwar, Waluya, & Supriyadi, 2018) menyatakan bahwa problem 

based learning merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

pengetahuan siswa dan keterampilan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Menurut Sangila, Safari & Sarni (2017) PBL merupakan model 

pembelajaran dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses dimana siswa 

melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai 

batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Model PBL 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Model ARIAS bernuansa etnomatematika dan model PBL, keduanya 

merupakan model pembelajaran inovatif yang menghendaki siswa untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Kedua pembelajaran tersebut melaksanakan kegiatan 

diskusi dalam proses pembelajarannya.  Model ARIAS bernuansa etnomatematika 
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dan model PBL juga menggunakan permasalahan yang relevan dengan kehidupan 

sehari-hari pada saat proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, terdapat 

kelebihan yang ada pada model ARIAS bernuansa etnomatematika yaitu pada 

pembelajaran tersebut terdapat nuansa etnomatematika yang digunakan dalam 

pembelajaran. Etnomatematika yang digunakan pada penelitian ini yaitu budaya 

yang berasal dari Indramayu.  

Penggunaan etnomatematika diharapkan mampu memudahkan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran serta memudahkan dalam memahami materi yang 

dipelajari. Nainggolan & Abraham (2018) berpendapat bahwa salah satu cara 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar matematika yaitu dengan 

melakukan integrasi budaya (etnomatematika) ke dalam kurikulum matematika 

formal. Ebbutt & Straker (Marsigit, dkk, 2018) berpandangan bahwa agar potensi 

siswa dapat dikembangkan secara optimal maka asumsi dan implikasi yang dapat 

dijadikan referensi yaitu murid akan belajar jika mendapat motivasi, cara belajar 

siswa bersifat unik, siswa belajar matematika melalui kerjasama, serta murid 

memerlukan konteks dan situasi yang berbeda-beda dalam belajar. Asumsi yang 

dipaparkan Ebbutt dan Straker telah termuat dalam model pembelajaran ARIAS 

bernuansa etnomatematika, sehingga diharapkan dengan penerapan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika lebih dapat mngembangkan kemampuan siswa secara 

optimal dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan PBL. 

2.1.8. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Pembelajaran matematika tidak hanya membentuk siswa menjadi paham 

dengan materi-materi matematika saja, akan tetapi dalam pembelajaran 
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matematika, kemampuan lain yang dimiliki siswa ditumbuhkan seperti 

kemampuan berpikir matematis. Pada pembelajaran matematika, kemampuan 

berpikir matematis terdiri dari kemampuan penalaran matematis, kemampuan 

komunikasi matematis, kemampuan koneksi matematis, kemampuan representasi 

matematis, dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal ini sejalan 

dengan pendapat NCTM (Sumartini, 2016: 149) bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika di sekolah, guru harus memperhatikan lima kemampuan 

matematika yaitu: koneksi (conections), penalaran (reasoning), komunikasi 

(communications), pemecahan masalah (problem solving), dan representasi 

(representations). Untuk dapat memecahkan suatu masalah, siswa harus mampu 

mengkomunikasikan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika, 

sehingga sangat penting bagi siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis.  

Hendriana (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan suatu keterampilan yang penting dalam kehidupan 

manusia sebagai alat bagi manusia untuk berhubungan dengan orang lain 

dilingkungannya baik secara verbal maupun tertulis. NCTM (Hendriana, Rohaeti 

& Sumarmo, 2017) mengungkapkan bahwa komunikasi matematis merupakan 

salah satu kompetensi dasar yang esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan matematika akan 

terhambat. Baroody (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) menyatakan bahwa 

komunikasi matematis merupakan modal dalam menyelesaikannya, 

mengeksplorasi dan menginvestigasi dan sebagai wadah dalam berinteraksi sosial, 

berbagai pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide 
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untuk meyakinkan orang lain. Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu 

kemampuan yang berhubungan dengan orang lain dalam kehidupannya.  

Berelson and Steiner (Tinungki, 2015) berpendapat bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain 

melalui penggunaan simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain. Oleh 

sebab itu, komunikasi memiliki peran penting dalam pembelajaran khususnya 

dalam pelajaran matematika, karena dalam matematika siswa dituntut untuk dapat 

memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk matematikanya. Greenes 

& Schulman (Sundayana,  et al, 2017) berpendapat bahwa komunikasi matematis 

adalah kekuatan utama bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi 

matematika, modal keberhasilan bagi siswa pada pendekatan dan penyelesaian 

dalam eksplorasi dan penyelidikan ilmiah, dan sarana bagi siswa dalam 

berkomunikasi dengan teman-teman mereka untuk memperoleh informasi, 

berbagi pemikiran dan penemuan, bertukar pikiran, menilai dan mempertajam ide 

untuk meyakinkan orang lain. Hal tersebut menyebabkan komunikasi matematis 

sangat penting dimiliki siswa karena dalam menyelesaikan permasalahan siswa 

harus memformulasikan masalah tersebut ke dalam bentuk matematikanya 

terlebih dahulu.  

Follan (Noviyanti, Kartono & Suhito, 2014) menyatakan bahwa komunikasi 

matematis merupakan bahasa matematika yang terlihat berdasarkan bahasa 

keseharian. Brenner (Noviyanti, Kartono & Suhito, 2013) menjelaskan bahwa 

kerangka komunikasi matematis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) komunikasi 
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tentang matematika; 2) komunikasi dalam matematika; 3) komunikasi dengan 

matematika 

Menurut Sumarmo (Yulianto & Sutiarso, 2017), kemampuan komunikasi 

matematika merupakan kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat 

berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk:  

a. merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika; 

b. membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan, tertulis, 

konkrit, grafik, dan aljabar; 

c. menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.  

d. mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

e. membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis; 

f. membuat konektor, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan 

generalisasi; 

g. menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

Menurut Guerreiro (Yulianto & Sutiarso, 2017) menyebutkan bahwa 

komunikasi matematis merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan 

matematika atau sebagai pondasi dalam membangun pengetahuan matematika. 

NCTM (Sufi, 2016) menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

adalah kemampuan yang dapat: (1) menyusun dan mengkonsolidasikan berfikir 

matematis siswa melalui komunikasi; (2) mengkomunikasikan pemikiran 

matematisnya secara koheren dan jelas dengan siswa lainnya atau dengan guru; 
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(3) menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi-strategi 

lainnya; (4) menggunakan bahasa matematis untuk menyatakan ide-ide matematik 

dengan tepat. 

Menurut Baroody (Sufi, 2016) ada dua alasan mengapa komunikasi 

matematis penting, yaitu: (1) mathematics as language, maksudnya adalah 

matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir. Matematika membantu untuk 

menemukan pola, menyelesaikan masalah, akan tetapi matematika juga an 

invaluable for communicating a variety of ideas, precisely, and succinctly dan (2) 

mathematics is learning as social activity, maksudnya adalah sebagai aktivitas 

sosial dalam pembelajaran matematika, seperti halnya interaksi antar siswa, 

komunikasi guru dengan siswa, komunikasi guru dengan siswa merupakan bagian 

penting pada pembelajaran matemtika dalam upaya membimbing siswa 

memahami konsep atau mencari solusi suatu masalah.  

Romberg & Chair (Dewi, 2014) menyatakan bahwa indikator-indikator 

dalam kemampuan komunikasi matematis yaitu: 

a. menghubungkan benda-benda konkret, angka, dan diagram ke dalam ide-ide 

matematika; 

b. menjelaskan ide, situasi dan hubungan matematis secara lisan atau tertulis 

dengan menggunakan benda-benda konkret, gambar, grafik dan ekspresi 

aljabar; 

c. mengungkapkan situasi kehidupan sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika; 

d. mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika; 
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e. membaca dengan memahami presentasi matematika tertulis; 

f. membuat dugaan, membuat argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; 

g. menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

Indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi mateamatis lainnya yaitu:     

a) mengungkapkan ide atau situasi matematika dari suatu gambar atau gambar 

yang dilengkapi dengan kata-kata itu sendiri dalam bentuk tulisan (tulisan);         

b) menyatakan situasi dalam bentuk gambar atau grafik (menggambar); c) mampu 

menyatakan situasi dalam bentuk notasi-notasi matematika atau model 

matematika (ekspresi matematika). (Surya, 2018) 

NCTM (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) merinci indikator 

komunikasi matematis seperti berikut: 

a. memodelkan situasi-situasi dengan menggunakan gambar, grafik dan 

ekspresi aljabar; 

b. mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran tentang ide-ide dan situasi-

situasi matematis; 

c. menjelaskan ide dan definisi matematis; 

d. membaca, mendengarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis; 

e. mendiskusikan ide-ide matematis dan membuat dugaan-dugaan dan alasan-

alasan yang meyakinkan; 

f. menghargai nilai, notasi matematika, dan penerapannya dalam masalah 

sehari-hari dan pengembangan matematika dan disiplin ilmu lainnya. 
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Sumarmo (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) merinci indikator 

komunikasi matematis menjadi beberapa kegiatan matematis, antara lain: 

a. menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam 

bentuk model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, ekspresi aljabar); 

b. menjelaskan ide dan model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, 

ekspresi aljabar) ke dalam bahasa biasa; 

c. menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari; 

d. mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

e. membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis;  

f. membuat konjektur, menyususn argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Berdasarkan beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis 

menurut para ahli yang telah dipaparkan di atas, maka indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu indikator kemampuan komunikasi matematis menurut 

Sumarmo, dengan indikator pada butir a sampai dengan butir c merupakan 

pedoman dalam menyusun tes matematika tertulis. Pada Tabel 2.6 berikut dapat 

dilihat beberapa contoh soal berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis menurut Sumarmo. 
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Tabel 2.6 Contoh Soal dan Jawaban Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator Contoh Soal Jawaban 

menyatakan 

benda-benda 

nyata, situasi, dan 

peristiwa sehari-

hari ke dalam 

bentuk model 

matematika 

(gambar, tabel, 

diagram, grafik, 

ekspresi aljabar) 

Nani dan Nina bermain tepakkan gambar. 

Gambar tersebut terdiri dari dua sisi yaitu sisi 

kartun dan sisi logo. Pada permainan 

tepakkan gambar, seseorang dikatakan 

menang jika ketika melakukan tepakkan sisi 

yang terbuka yaitu sisi kartun dan sisi 

lawannya merupakan sisi logo. Berapa 

peluang Nani akan menang jika keduanya 

melakukan tepakkan dengan masing-masing 

memegang dua gambar? 

 

Diketahui: 

A = kejadian nani akan menang 

n(A) = 2 

n(S) = 8 

ditanyakan: P(A) ...? 

jawab: 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=
2

8
=
1

4
 

Jadi peluang kejadian Nani akan menang yaitu 
1

4
. 

 

menjelaskan ide 

dan model 

matematika 

(gambar, tabel, 

diagram, grafik, 

ekspresi aljabar) 

ke dalam bahasa 

biasa 

Lengkapilah tabel penyajian ruang sampel 

pengetosan 4 kartu gambaran berikut dan 

pilihlah 3 titik sampel kemudian jelaskan 

maknanya. (K adalah sisi kartun & L adalah 

sisi logo). 

 

 

Diketahui: A = pengetosan 4 kartu gambaran 

Ditanyakan: makna dari 3 titik sampel yang dipilih? 

Jawab: 

 
• Titik sampel KLKL bermakna bahwa kartu 1 menghasilkan kejadian sisi 

kartun, kartu 2 menghasilkan kejadian sisi logo, kartu 3 menghasilkan kejadian 

sisi kartun, dan kartu 4 menghasilkan sisi logo. 

• Titik sampel KKKK bermakna bahwa keempat kartu gambaran menghasilkan 

kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel LLLL bermakna bahwa  keempat kartu gambaran menghasilkan 

kejadian sisi logo. 

 

4
7
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Indikator Contoh Soal Jawaban 

menjelaskan dan 

membuat 

pertanyaan 

matematika yang 

dipelajari 

Tradisi Ngarot pada perayaan Hari Jadi 

Indramayu diikuti oleh ratusan gadis dari 

berbagai usia, diantaranya: 56 gadis berusia 

antara 18-20 tahun, 42 gadis berusia antara 

12-17 tahun, 40 gadis berusia 8-11 tahun. 

Buatlah satu pertanyaan berdasarkan 

informasi di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan yang telah dibuat. 

 

Diketahui:  

banyaknya peserta Ngarot: 

56 gadis berusia antara 18-20 tahun, 42 gadis berusia antara 12-17 tahun, dan 40 

gadis berusia 8-11 tahun 

𝑛(𝑆) = 56 + 42 + 40 = 138 

Ditanyakan: Buatlah satu pertanyaan berdasarkan informasi yang telah diketahui 

dan beri penyelesaiannnya. 

Jawab:  

Pertanyaan: berapa peluang terpilihnya gadis berusia antara 8-11 tahun? 

Jawaban:  

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

40

138
=
20

69
 

Jadi peluang terpilihnya satu gadis berusia antara 8-11 tahun sebesar 
20

69
. 

membaca dengan 

pemahaman suatu 

presentasi tertulis  

 

membuat 

konjektur, 

menyususn 

argumen, 

merumuskan 

definisi dan 

generalisasi. 

Nunu dan Pita sedang bermain tepakkan 

kartu di halaman rumahnya.  Setiap anak 

hanya memegang satu kartu. Sajikan 

kemungkinan hasil pengetosan kartu tersebut 

dalam bentuk diagram pohon dan jelaskan 

makna dari setiap titik sampelnya. 

Diketahui: setiap anak memegang satu kartu. 

Ditanyakan: jelaskan setiap titik sampel yang telah dibuat. 

Jawab: 

 

• Titik sampel KK bermakna bahwa kartu 

Nunu dan Pita menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel KL bermakna bahwa kartu 

Nunu menghasilkan kejadian sisi kartun 

sedangkan kartu Pita menghasilkan kejadian sisi logo. 

• Titik sampel LK bermakna bahwa kartu Nunu menghasilkan kejadian sisi logo 

sedangkan kartu Pita menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel LL bermakna bahwa kartu Nunu dan Pita menghasilkan kejadian 

sisi logo. 

 

4
8
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2.1.9. Self – Confidence  

Self – Confidence merupakan pandangan positif seseorang terhadap dirinya 

sendiri serta keyakinan diri atas pengetahuan, kemampuan dan kapasitas dirinya 

untuk bisa menjalankan tugas atau menangani permasalahan-permasalahan yang 

ditemuinya dengan hasil yang sangat baik (Sadat, 2016). Oleh karena itu, 

menumbuhkan self-confidence sangat penting bagi setiap siswa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Perry (Sadat, 2016) bahwa kepercayaan diri merupakan kunci 

vital untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan. Oleh 

sebab itu, untuk meraih kesuksesan pada kehidupan dirinya, siswa harus lebih 

percaya diri dari sekarang.  

Hendriana, Slamet & Sumarmo (2014) menyatakan bahwa istilah percaya 

diri memiliki keterkaitan dengan persepsi siswa terhadap dirinya sendiri untuk 

belajar matematika, berkomunikasi dengan orang lain, dan persepsinya dalam 

menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ghufron & Risnawati 

(Anggraini, Kartono, & Veronica, 2015) berpendapat bahwa kepercayaan diri 

merupakan keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri subjek sebagai 

karakteristik pribadi yang memiliki kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggung jawab, rasional, dan realistis. Sehingga dengan menumbuhkan 

kepemilikan self-confidence, siswa akan lebih mudah dalam menghadapi 

tantangan dalam kehidupannya. Sel-confidence dapat diartikan sebagai perasaan 

yakin seseorang mengenai bagaimana menilai dan menerima dengan baik 

kemampuan yang ada pada dirinya secara utuh, dan bertindak sesuai dengan 
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harapan orang lain sehingga individu dapat diterima oleh orang lain maupun 

lingkungannya. 

Menurut Lauster (Anwar & Zaki, 2017) self-confidence merupakan suatu 

perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri, tidak terlalu cemas dalam 

tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan 

bertanggung jawab atas tindakannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan 

orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, memilki dorongan untuk 

berprestasi serta mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya. Willis (Martyanti, 

2013) mengungkapkan bahwa self-confidence adalah keyakinan bahwa seseorang 

mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat 

memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Fishbein & Ajzen 

(Parsons, Croft & Harrison, 2011: 53) berpendapat bahwa self-confidence is a 

belief. McLeod (Martyanti, 2013) mengungkapkan bahwa rasa percaya diri 

merupakan keyakinan tentang kompetensi diri dalam matematika dan kemampuan 

seseorang dalam matematika yang merupakan hasil dari proses belajar dan 

berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Berdasarkan pendapat para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa self-confidence merupakan keyakinan seseorang pada 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam matematika, dan dapat 

memberikan kepuasan kepada orang lain. Kepemilikan self-confidence yang kuat 

dalam diri seseorang terutama dalam diri siswa akan berdampak positif pada 

kehidupannya, siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

matematika di kelas. 
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Aswandi dan Sauri (Hendriana, Slamet &Sumarmo, 2014) berpendapat 

bahwa ada empat langkah yang dapat diterapkan guru untuk mengembangkan 

self-confidence siswa dalam pengajaran matematika, yaitu mengenali pemahaman 

sejati dari istilah 'kepercayaan diri'; menjadi akrab dan terbiasa berperilaku penuh 

percaya diri; menjadi model untuk melakukan perilaku percaya diri; dan 

melakukan pengajaran dan pembelajaran matematika terpadu dan 

berkesinambungan. Terdapat beberapa aspek self-confidence menurut Lauser 

(Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) diantaranya: a) keyakinan kemampuan 

diri; b) optimis; c) objektif; d) bertanggung jawab; dan e) rasional dan ralistis. 

Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017: 199) merangkum indikator utama 

untuk mengukur self-confidence menjadi empat indikator, diantaranya: 

a. percaya kepada kemampuan sendiri; 

b. bertindak mandiri dalam mengambil keputusan; 

c. memiliki konsep diri yang positif; 

d. berani mengungkapkan pendapat. 

Indikator self-confidence yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator 

menurut Hendriana, Rohaeti & Sumarmo. Beberapa contoh pernyataan self-

confidence berdasarkan indikator Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017) dapat 

dilihat pada Tabel 2.7 berikut. 
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Tabel 2.7 Contoh Pernyataan Self-Confidence berdasarkan Indikator 

No Indikator Pernyataan 

a. 
percaya kepada kemampuan 

sendiri 

Saya mampu menjelaskan kembali 

materi matematika yang sudah 

dijelaskan guru 

b. 
Bertindak mandiri dalam 

mengambil keputusan 

Saya malu ketika harus mengerjakan 

soal matematika di depan kelas 

c. 
Memiliki konsep diri yang 

positif 

Saya mampu mengaplikasikan teori 

dalam masalah matematika 

d. 
Berani mengungkapkan 

pendapat 

merasa bebas mengemukakan Saya 

malu berpartisipasi dalam diskusi 

matematika 

 

2.1.10. Hubungan Self-Confidence dan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Self-confidence merupakan salah satu jenis dari kemampuan non teknis (soft 

skill). Self-confidence dapat diartikan sebagai keyakinan diri seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliknya untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

Lazard, Morony dan Ping (Sritresna, 2017) berpendapat bahwa self-confidence 

merupakan ukuran non-kognitif yang lebih baik untuk melihat gambaran prestasi 

siswa dibandingkan dengan ukuran non-kognitif lainnya. Lautser (Sritresna, 2017) 

menyatakan bahwa self-confidence merupakan suatu sikap atau perasaan yakin 

atas kemampuan diri, sehingga orang yang bersangkutan tidak perlu cemas dalam 

tindakan-tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 

disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat 

mengenal kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi 

siswa untuk memiliki rasa kepercayaan diri, sehingga akan mempengaruhi hasil 

belajarnya. 
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Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

matematis yang harus diperhatikan oleh para pendidik. Mumme & Shepherd 

(Ambarwati et al, 2015) menyatakan bahwa komunikasi matematis dapat  

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, menetapkan pemahaman 

bersama, memberdayakan siswa sebagai pembelajar, menyediakan lingkungan 

belajar yang nyaman, dan membantu guru dalam  mengidentifikasi  pemahaman  

dan miskonsepsi dari siswa sehingga dapat mencaricara untuk mengarahkan 

siswa. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan 

komunikasi matematis.  

Terdapat dua faktor yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Dimyati & Mudjiono 

(Agustyaningrum & Suryantini, 2016) faktor eksternal seperti guru sebagai 

pembina siswa belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, 

lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum, sedangkan faktor internal 

terdiri dari sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, 

kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, 

intelegensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita. Berdasarkan hal tersebut maka rasa 

percaya diri siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Hannula, Hanna & Erkki (Sritresna, 2017) mengungkapkan bahwa 

kepercayaan siswa pada matematika dan pada diri dirinya sebagai siswa akan 

memberikan peranan penting dalam pembelajaran dan kesuksesan dalam 

matematika. Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis kepemilikan self-
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confidence pada diri siswa akan mempengaruhi kemampuan matematis siswa, 

dalam hal ini yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa.  

2.1.11. Analisis Kesalahan Newman 

Analisis kesalahan Newman merupakan prosedur untuk mengetahui 

kesalaham siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan. Analisis kesalahan 

Newman biasa disebut dengan NEA atau Newman Error Ananlysis. NEA 

digunakan sebagai alat untuk menentukan penyebab dari kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika (Junaedi, et al, 2015). 

Zakaria (Rosita & Rochmad, 2016) berpendapat bahwa Newman Procedure cocok 

digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau tipe kesalahan siswa dan 

mengidentifikasikan jenis kesalahan tersebut berdasarkan tingkat kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Newman (White, 2010) menyatakan bahwa ketika 

seseorang berusaha untuk menjawab masalah matematika tertulis maka orang 

tersebut harus dapat melewati sejumlah rintangan atau langkah dasar diantaranya 

membaca (reading), pemahaman (comprehension), transformasi (transformation), 

keterampilan proses (process skills), dan pengkodean (encoding). 

Pada saat mengerjakan tes kemampuan komunikasi matematis, ada 

kemungkinan siswa melakukan kesalahan dalam menuliskan tahapan dalam 

menjawab soal ataupun siswa yang memberikan jawaban salah, dikarenakan siswa 

tidak termotivasi untuk mengasah kemampuan komunikasi matematis yang 

dimilikinya. Seperti yang dikemukakan Santoso, Farid, & Ulum (2017) bahwa 

kesalahan diamati ketika siswa tidak dapat menggunakan cara dan strategi yang 

tepat serta kesalahan dalam menggunakan informasi yang ada pada soal.  
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Menurut NEA (Karnasih, 2015) terdapat lima kesalahan yang mungkin 

terjadi pada saat siswa mengerjakan soal, diantaranya: (1) kesalahan membaca; (2) 

kesalahan pemahaman; (3) kesalahan transformasi; (4) kesalahan keterampilan 

proses; dan (5) kesalahan pengkodean. Menurut White (Junaedi, Suyitno, 

Sugiharti, & Eng, 2015) dalam menentukan penyebab dari kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika digunakan urutan prosedur berikut ini. 

a. Kesalahan tipe R, jika dikarenakan siswa tidak dapat membaca, dalam artian 

siswa tidak dapat mengerti makna simbol, istilah, atau kata yang digunakan 

dalam masalah. 

b. Kesalahan tipe C, jika dikarenakan siswa tidak mengerti maksud dari masalah 

dalam soal, hal ini ditandai dengan siswa tidak dapat menulis apa yang 

diketahui dan apa yang diinginkan dari soal. 

c. Kesalahan tipe T, jika dikarenakan siswa gagal dalam menentukan rumus apa 

yang digunakan atau tidak dapat menentukan strategi yang akan digunakan. 

d. Kesalahan tipe P, terjadi jika dikarenakan siswa gagal dalam mengerjakan 

soal atau pekerjaan yang dilakukan siswa tidak sesuai algoritma yang benar. 

e. Kesalahan tipe E, jika dikarenakan siswa tidak mampu menjawab sesuai 

dengan apa yang ditanyakan pada soal. 

2.2 Kerangka Teoritis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan yang 

berhubungan dengan orang lain dalam kehidupannya.  Kemampuan komunikasi 

matematis memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika, karena dalam 
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matematika siswa dituntut untuk bisa memodelkan permasalahan sehari-hari ke 

dalam bentuk matematikanya. 

Self-confidence merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah matematika, dan dapat memberikan kepuasan kepada 

orang lain. Menumbuhkan kepemilikan self-confidence pada diri siswa akan 

membantu siswa untuk lebih mudah dalam menghadapi tantangan dalam 

kehidupannya. Self confidence dapat diartikan sebagai perasaan yakin seseorang 

mengenai bagaimana menilai dan menerima dengan baik kemampuan yang ada 

pada dirinya secara utuh, dan bertindak sesuai dengan harapan orang lain sehingga 

individu dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. 

Model pembelajaran ARIAS merupakan model pembelajaran yang relevan 

dengan kehidupan nyata dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Model 

pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen, diantaranya Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction. Model ARIAS digunakan agar 

siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi 

mateatisnya. Rasa percaya diri ditumbuhkan sejak awal kegiatan pembelajaran, 

karena pada tahap assurance rasa percaya diri dan keyakinan siswa terhadap 

keberhasilan dalam belajar dimunculkan. Kemampuan komunikasi matematis 

siswa diasah ketika pembelajaran berlangsung. Melalui tahapan relevance dan 

interest siswa dilatih untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang berkaitan 

dengan kehidupan dan ciri khas daerahnya baik secara individu ataupun 

kelompok. Penggunaan latihan-latihan yang relevan dengan kehidupan siswa 

tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun kemampuan komunikasi 
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matemtis siswa. Pada saat berdiskusi, diharapkan mampu untuk menggali 

kemampuan komunikasi siswa baik secara lisan maupun tulisan. Adapun untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Komunikasi matematis merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

esensial dari matematika dan pendidikan matematika (Hendriana, Rohaeti & 

Sumarmo, 2017). Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan 

komunikasi matematis tersebut, karena kemampuan komunikasi matematis 

merupakan salah satu kemampuan kognitif yang penting untuk dimiliki. 

Pembelajaran di sekolah tidak hanya melihat dari segi kognitifnya saja, akan 

tetapi kemampuan afektif siswa juga dilihat. Salah satu kemampuan afektif yaitu 

self-confidence. Self-confidence biasa disebut kepercayaan diri. Self-confidence 

dapat diartikan sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya. 

McLeod (Martyanti, 2013) berpendapat bahwa rasa percaya diri merupakan 

keyakinan tentang kompetensi diri dalam matematika dan kemampuan seseorang 

dalam matematika yang merupakan hasil dari proses belajar dan berlatih 

mengerjakan soal-soal matematika. Self-confidence dapat menunjang prestasi 

siswa, karena dengan memiliki kepercayaan diri yang baik akan memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan siswa. 

Upaya yang tepat untuk menumbuhkan self-confidence pada diri siswa dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Pembelajaran menggunakan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika diduga mampu untuk menumbuhkan self-confidence dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Tahapan-tahapan pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika membantu siswa dalam mengasah kemampuan 
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komunikasi matematis dan self-confidence melalui latihan-latihan yang diberikan 

dalam pembelajaran matematika menggunakan model tersebut.  

Pada tahap asurance, rasa percaya diri dan pandangan positif siswa terhadap 

dirinya sendiri ditumbuhkan dengan cara memberikan motivasi baik secara lisan 

ataupun melalui vidio. Tahapan selanjutnya yaitu relevance dan interest, dimana 

siswa akan diberikan soal latihan yang berkaitan dengan kearifan lokal ataupun 

budaya setempat untuk didiskusikan secara berkelompok, kemudian siswa secara 

berkelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Tahap assessment, siswa diberikan tes pada akhir pertemuan untuk mengukur 

sajauh mana keberhasilan belajar yang diraih pada pertemuan tersebut. Tahap 

yang terakhir yaitu satisfaction, dimana siswa diberikan penguatan ataupun 

penghargaan atas apa yang telah dikerjakan selama pembelajaran berlangsung. 

Nuansa etnomatematika dimasukkan dalam pembelajaran matematika dalam 

rangka menumbuhkan suasana yang dekat dengan kehidupan siswa dalam 

pembelajaran, dan sesuai dengan model ARIAS yang mengharuskan 

pembelajaran relevan dengan kehidupan siswa. Hal tersebut dilakukan dengan 

harapan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika sehingga rasa percaya diri siswa juga akan meningkat, salah satunya 

dapat dilakukan dengan melibatkan budaya tempat tinggal siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis pembelajaran menggunakan 

model ARIAS bernuansa etnomatematika dapat menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Dari pemaparan 
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tersebut, maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Kemampuan komunikasi matematis siswa pada model ARIAS bernuansa 
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2.4.2 Proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika tuntas secara klasikal atau lebih dari BTA, 

yaitu proporsi siswa yang mencapai ketuntasan belajar lebih dari atau 

sama dengan 75%. 

2.4.3 Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika lebih baik dari siswa pada model PBL. 

2.4.4 Proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada model ARIAS 

bernuansa etnomatematika lebih baik dari siswa pada model PBL. 

2.4.5 Pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa pada model 

ARIAS bernuansa etnomatematika lebih tinggi dari siswa pada 

pembelajaran model PBL. 

2.4.6 Terdapat pengaruh signifikan self-confidence terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kualitas pembelajaran model ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMPN 1 Karangampel 

memiliki kategori cukup. Hal ini dilihat berdasarkan tiga hal yaitu hasil 

validasi ahli, keterlaksanaan pembelajaran, dan efektifitas pembelajaran. 

Hasil validasi ahli mengenai perangkat penelitian memiliki kategori sangat 

baik, sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Keterlaksanaan 

pembelajaran terlihat meningkat pada setiap pertemuan dengan rata-rata 

persentase sebesar 84% dengan kriteria baik. Untuk hasil efektifitas dapat 

dilihat berdasarkan: 1) rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada kelas yang menerapkan model ARIAS bernuansa etnomatematika 

telah mencapai ketuntasan; 2) proporsi siswa yang tuntas dalam kemampuan 

komunikasi matematis pada model ARIAS bernuansa etnomatematika paling 

banyak 75%; 3)  rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

model ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada model PBL ; 4) proporsi kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada model ARIAS bernuansa etnomatematika 

lebih dari proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada model 
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PBL; 5) rata-rata selisih nilai kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

model ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari siswa pada model PBL. 

2. Pada penelitian ini self-confidence memiliki pengaruh terhadap hasil 

kemampuan komunikasi matematis siswa sebesar 1,8%, atau dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan self-confidence terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self-confidence 

memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Siswa dengan self-confidence 

sedang dan self-confidence rendah memiliki kesamaan yaitu telah mampu 

dalam mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, kedua 

kelompok juga mampu dalam membaca dengan pemahaman suatu presentasi 

tertulis, akan tetapi belum mampu dalam merumuskan suatu definisi, pada 

siswa dengan self-confidence sedang dan self-confidence rendah juga 

memiliki kesamaan lain yaitu mampu menyatakan benda-benda nyata, situasi, 

dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk model matematika (gambar, tabel, 

diagram, grafik, ekspresi aljabar) serta mampu dalam membuat pertanyaan 

matematika sesuai dengan informasi yang terdapat pada soal, dan  hanya 

siswa pada self-confidence sedang yang mampu dalam menjelaskan ide dan 

model matematika ke dalam bahasa biasa. 

4. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan tes kemampuan komunikasi 

matematis berbeda pada setiap kategorinya. Untuk siswa dengan kemampuan 

komunikasi matematis kategori atas, tidak mengalami kesulitan ketika 

menyelesaikan soal tersebut. Hal ini menyebabkan siswa tidak termasuk 
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dalam tipe kesalahan apapun menurut NEA. Pada siswa dengan kemampuan 

komunikasi matematis kategori tengah terdapat perbedaan tipe kesalahan 

pada kedua subjek penelitian. Siswa pertama termasuk dalam kesalahan tipe 

E (encoding), indikasinya terlihat dari siswa tersebut tidak menyelesaikan 

jawabannya sesuai dengan soal, sedangkan untuk siswa kedua tidak termasuk 

dalam tipe kesalahan apapun. Pada siswa dengan kemampuan komunikasi 

matematis kategori bawah, dua subjek penelitian termasuk dalam kesalahan 

tipe C (comprehension). Hal ini diindikasi karena siswa tidak menuliskan 

informasi yang terdapat pada soal tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Pada tahap relevance, guru sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu mengenai 

etnomatematika yang digunakan, sehingga ketika diskusi kelompok siswa 

mudah memahami soal yang diberikan. 

2. Memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk memahami dan 

mempelajari konsep dari materi yang diajarkan. 

3. Membiasakan siswa menyelesaikan soal sesuai tahapan pemecahan masalah, 

agar siswa terbiasa mengerjakan soal secara urut dan sistematis, sehingga 

dapat meminimalisir siswa melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal. 
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Lampiran A1. Silabus Pembelajaran 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Karangampel 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi Pokok   : Peluang 

Alokasi Waktu  : 10 JP 

 

Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan 

kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  
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Kompetensi Dasar 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. 

 

Submateri  
Indikator 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Nilai 

Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Peluang 

empirik 

3.11.1 Menentukan 

peluang empirik 

dari suatu 

percobaan 

Assurance  

1. Penyampaian motivasi kepada siswa agar 

tumbuh rasa percaya diri siswa. 

Relevance  

2. Penyampaian tujuan pembelajaran dan 

manfaat mempelajari materi pokok 

Peluang dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai upaya guru dalam memotivasi 

siswa. 

3. Guru menjelaskan aktifitas pembelajaran 

siswa dalam menerapkan pembelajaran 

dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika. 

Interest  

4. Pemaparan mengenai materi pelajaran 

yang  juga memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

5. Siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok dengan kemampuan 

Tes tertulis 

dalam 

bentuk 

uraian  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Kerja 

keras 

3. Toleransi 

4. Tanggung 

jawab 

2 × 40 

menit 

1. Kemdikbud.201

7. Buku Guru 

Matematika 

SMP/ MTs 

Kelas VIII 

Semester 2. 

Jakarta: 

Kemdikbud RI. 

 

2. Kemdikbud.201

7. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/ MTs 

Kelas VIII 

Semester 2. 

Jakarta: 

Kemdikbud RI. 

 

Ruang 

sampel 

dan titik 

sampel 

3.11.2 Menentukan 

ruang sampel dari 

suatu eksperimen. 

 

3.11.3 Menentukan 

titik sampel yang 

memenuhi suatu 

kejadian 

 

3 × 40 

menit 

Peluang 

teoritik 

3.11.4 Menentukan 

peluang teoritik 

dari suatu 

eksperimen 

2 × 40 

menit 

Hubungan 

peluang 

empirik 

dan 

3.11.5 Menjelaskan 

hubungan peluang 

empirik dan teoritik 

suatu kejadian. 

3 × 40 

menit 
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Submateri  
Indikator 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Nilai 

Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

peluang 

teoritik 

suatu 

kejadian 

anggota/siswa  yang heterogen. 

6. Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok dalam menyelesaikan soal-

soal yang termuat dalam LKS.  

Assessment  

7. Guru meminta beberapa perwakilan 

kelompok untuk menyajikan secara 

tertulis/lisan jawaban atas pertanyaan 

yang telah didiskusikan terkait dengan 

materi yang diajarkan. 

8. Guru memberikan tes evaluasi kepada 

siswa. 

 

Satisfaction 

9. Guru membimbing siswa membuat 

resume tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan. 

10. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model 

ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa 

dapat menentukan peluang empirik 

dari suatu percobaan. 

 

Lembar Kerja Siswa 1 

 



 

 

 

Bersama rekan satu kelompok, mari lakukan percobaan dengan menggunakan 

kartu yang telah dibagikan oleh guru. Adapun aturannya yaitu: 

1. Pilih 2 siswa dari setiap kelompok untuk melakukan percobaan. 

2. Lakukan permainan “Tepakan” sebanyak yang kalian inginkan. 

3. Masing-masing siswa hanya memegang 1 kartu saja. 

4. Amati hasil yang didapatkan dalam setiap kali percobaan . 

5. Agar tercatat rapi, gunakan tabel seperti berikut. 

 

Kejadian Turus 

Banyak 

kali 

muncul  

(𝑓) 

Rasio 𝑓 terhadap 

𝑛(𝑃) 

𝑓

𝑛(𝑃)
 

Kartu 1 “sisi depan” 

Kartu 2 “sisi depan” 

   

Kartu 1 “sisi depan” 

Kartu 2 “sisi belakang” 

   

Kartu 1 “sisi belakang” 

Kartu 2 “sisi depan” 

   

Kartu 1 “sisi belakang” 

Kartu 2 “sisi belakang” 

   

Total percobaan 𝑛(𝑃)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Mencoba!! 

 

Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan 

frekuensi munculnya suatu kejadian terhadap banyaknya percobaan yang 

dilakukan disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. 

 

Peluang empirik =
…

…
 

Yuk Buat Kesimpulan 



 

 

 

1. Pada tradisi “Ngarot” setiap gadis yang menjadi peserta “Ngarot” harus 

menggunakan bunga kertas dengan bermacam-macam warna sebagai 

aksesoris kepalanya seperti pada gambar di bawah. Bunga kertas tersebut 

terdiri dari beberapa warna diantaranya merah, kuning, ungu, pink, dan putih 

yang disimpan dalam sebuah dus sebelum dipasangkan di kepala gadis yang 

menjadi peserta Ngarot. 

 

Jika dalam mengambil bunga untuk dipasangkan pada kepala gadis dilakukan 

sebanyak 100 kali, dan hasilnya adalah terambilnya bunga kuning sebanyak 

14 kali, bunga pink sebanyak 25 kali, bunga merah sebanyak 19 kali dan 

terambilnya bunga ungu sebanyak 28 kali.  

a. Tentukan peluang empirik terambilnya setiap warna dan sajikan hasilnya 

dalam bentuk tabel. 

b. Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan tabel tersebut. 

 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 

 



Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mamat dan Andi diminta gurunya untuk melakukan percobaan pada 

permainan “Tepakan” dengan cara mengetos kartu yang mereka pegang. 

Setiap anak memegang 2 kartu sehingga pada permainan tersebut pengetosan 

dilakukan dengan 4 kartu sekaligus. Wina bertugas untuk mencata banyaknya 

kejadian yang muncul pada percobaan tersebut, dan hasilnya disajikan pada 

tabel berikut. 

 

Kejadian  yang diamati Frekuensi  

Kartu Mamat: 2 sisi depan 

Kartu Andi: 2 sisi depan  
16 

Kartu Mamat: 2 sisi depan  

Kartu Andi: 1  sisi belakang dan 1 sisi depan 
12 

Kartu Andi: 2 sisi depan  

Kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 
18 

Kartu Mamat: 2 sisi belakang 

Kartu Andi: 1  sisi belakang dan 1 sisi depan 
15 

Kartu Andi: 2 sisi belakang 

kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 
11 

Kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 

Kartu Andi: 1 sisi depan dan 1 sisi belakang 
9 

Kartu Mamat: 2 sisi belakang 

Kartu Andi: 2 sisi belakang 
9 

 
Berdasarkan tabel di atas, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 

a. Jelaskan kembali dengan bahasa kalian maksud/informasi yang didapat 

dari tabel di atas. 

b. Tentukan peluang empirik dari setiap kejadian pada percobaan tersebut. 

c. Berdasarkan percobaan tersebut, simpulkan mengenai apa yang dimaksud 

dengan peluang empirik dan tuliskan rumus umumnya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan LKS ini dengan 

berdiskusi bersama teman-

teman sekelompokmu. 

2. Jika kurang mengerti, segera 

tanyakan kepada guru. 

KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan: 

1. Siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen dengan tepat 

2. Siswa dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian 

dengan benar 

 

 

Lembar Kerja Siswa 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1. 

Pada pelaksanaan tradisi “Ngarot” setiap gadis yang berpartisipasi akan 

didandanin dan dihias kepalanya menggunakan bunga melati, kenanga, dan 

bermacam-macam warna bunga kertas. Gadis yang berpartisipasi juga akan 

memakai kebaya dan selendang serta aksesoris lainnya seperti gelang, kalung, 

dan peniti emas. Sebelum kegiatan “Ngarot” dilaksanakan,  Ibu Marni telah 

menyiapkan 3 kebaya antara lain kebaya merah, kebaya pink, dan kebaya ungu 

untuk digunakan oleh kedua anaknyana yaitu Mita dan Fani. 

 

Sebelum beajar tentang ruang sampel dan titik sampel, ayo ingat 

kembali materi tentang himpunan yang telah dipelajari di kelas 

VII. Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat 

didefinisikan secara jelas. 

Permasalahan 

Misalkan 𝑆 adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. 𝐴 

adalah himpunan bilangan genap, serta 𝐴 ∈ 𝑆. Tentukan 

anggota himpunan 𝑆, anggota himpunan 𝐴 dan banyaknya 

anggota himpunan 𝐴 (𝑛(𝐴)). 

Penyelesaian  

o Anggota himpunan 𝑆 yaitu: 
𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

o Anggota himpunan 𝐴 yaitu: 

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

o Banyaknya anggota himpunan 𝐴 yaitu: 

𝑛(𝐴) =........ 

Review Materi 

Ayo 

Diskusi !!! 



Berdasarkan masalah 1 di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 

a. Peristiwa apa yang terjadi? 

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

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

b. Tuliskan semua hasil yang mungkin terjadi dari peristiwa . Tuliskan dalam 

bentuk himpunan. 

𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

Sehingga 𝑛(𝑆) =  … … … … … … … … … … 

c. Sajikan hasil yang mungkin terjadi dari peristiwa tersebut dalam bentuk 

diagram pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 

Anak 

Mita. 

.......... 

.......... 

Merah  

.......

.. 

.......... 

.......... 

.......... 

Kebaya  Hasil   

• Percobaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil. Contohnya pada masalah 1 yaitu percobaan 

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

• Ruang Sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin 

terjadi. Pada setiap ruang sampel terdapat beberapa anggota 

ruang sampel yang disebut dengan titik sampel. Contoh ruang 

sampel pada masalah 1 yaitu 𝑆 =
(… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) 

• Banyaknya ruang sampel dapat dilambangkan dengan ........ 

contoh pada masalah 1 banyaknya ruang sampelnya yaitu ........ 

Simpulan 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 



 

 

1. Dua orang anak sedang bermain tepakan kartu dan setiap anak memegang 4 

kartu. Ruang sampel dari pengetosan 4 kartu tersebut dapat disajikan seperti 

tabel di bawah. Salinlah dan lengkapilah tabel dibawah ini dan pilihlah 

minimal 4 titik sampel kemudian jelaskan maknanya.  

Catatan: sisi depan = sisi kartun (K) & sisi belakang = sisi logo (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 



2. Perjalanan dari Kecamatan Karangampel ke Kota Indramayu telah dilayani 

oleh 10 Elp dan dari Kota Indramayu ke Kecamatan Losarang oleh 14 Elp. 

Pak Didi akan melakukan perjalanan dari Karangampel ke Losarang melalui 

Kota Indramayu kemudian akan kembali lagi ke Karangampel juga melalui 

Kota Indramayu. Jika Pak Didi akan kembali dari Losarang ke Karangampel, 

ia tidak mau menggunakan Elp yang sama, maka berapa banyak cara 

perjalanan yang dapat dilakukan oleh Pak Didi? Jelaskan jawaban kalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimana ya 

caranya.. 

Penyelesaian 



3. Ibu Mirna mempunyai kebun yang ditanami beberapa jenis mangga. Pada 

musim panen, jumlah mangga yang dihasilkan dari kebunnya cukup banyak 

diantaranya 109 buah mangga harum manis, 187 buah mangga gedong gincu, 

96 buah mangga cengkir, dan 69 buah mangga golek.  

Berdasarkan kejadian di atas, berapa banyakkah anggota ruang sampel dari 

kejadian tersebut? 

4. Tentukan percobaan-percobaan yang banyak anggota ruang sampelnya 16 dan 

jelaskan alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahaaa aku tau 

jawabannya !!! 

Penyelesaian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu 

percobaan 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa dapat menentukan peluang teoretik dari 

suatu eksperimen dengan benar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1. 

Kemarin Bapak memanen buah mangga di kebon dan menyimpan mangga hasil 

panennya di sebuah keranjang. Pada keranjang tersebut terdapat 17 mangga harum 

manis, 23 mangga gedong, 26 mangga manalagi, dan 20 mangga cengkir. Bapak 

meminta Aan untuk mengambil satu mangga dari keranjang tersebut secara acak. 

Tentukanlah” 

a. Banyak anggota ruang sampel 𝑛(𝑆)  

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

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

b. Jika 𝑃 merupakan kejadian terambilnya mangga harum                                                                                                                                                                                                                               

manis, tentukanlah banyaknya anggota 𝑃 ( 𝑛(𝑃)) 

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

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

 

Ayo ingat kembali !!! 

Sebelum kita menemukan cara menghitung peluang suatu kejadian, 

mari kita ingat kembali cara menentukan ruang sampel dan titik 

sampel. 

❖ Dalam sebuah percobaan pengetosan 2 kartu. Tentukanlah: 

a. Ruang sampelnya 

b. Titik sampel kejadian muncul minimal 1 sisi depan (kartun). 

Penyelesaian: 

a. .................................................................................................................. 

b. .................................................................................................................. 

 

Ayo Mencoba !! 



c. Perbandingan banyaknya anggota 𝑃 dengan anggota 𝑆, (
𝑛(𝑃)

𝑛(𝑆)
) 

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

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

 

Masalah 2. 

Hasan dan Husein sedang bermain “Tepakan Gambar” di kamarnya. Masing-

masing dari mereka memegang 2 kartu sekaligus.  Tentukanlah: 

a. Banyak anggota ruang sampel 𝑛(𝑆)  

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

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

b. Jika 𝐴 merupakan kejadian terbukanya sisi depan pada dua kartu, 

tentukanlah ruang sampel (𝐴). 

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

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

c. Banyaka anggota 𝐴, 𝑛(𝐴) 

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

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

d. Perbandingan banyaknya anggota 𝐴 dengan anggota 𝑆, (
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
) 

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

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

e. Karena Hasan dan Husein melakukan pengetosan 3 kali, maka sisi depan 

pada dua kartu memiliki harapan untuk terbuka pada pengetosan petama 

dengan peluang terbukanya ....... atau pada pengetosan kedua dengan 

peluang ....... atau peluang pengetosan ketiga dengan peluang ........, maka 

frekuensi harapannya adalah: 

 

𝑓ℎ = ⋯ + ⋯ + ⋯ = ⋯ × … 

 

Dari permasalahan yang telah kalian selesaikan diatas, secara tidak langsung 

kalian telah menentukan peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian 

merupakan perbandingan banyaknya anggota kejadian tersebut dengan banyaknya 

anggota ruang sampel percobaan. 



• Peluang kejadian pada masalah 1 dapat disebut peluang kejadian 𝑃, 

dimana: 𝑃(𝑃) =
…

…
 

• Peluang kejadian pada masalah 2 dapat disebut peluang kejadian 𝐴, 

dimana: 𝑃(𝐴) =
…

…
 

• Pada masalah 1, mungkinkah mangga yang terambil adalah mangga 

golek? Kejadian seperti ini disebut kejadian yang mustahil atau tidak 

mungkin terjadi. Andaikan B adalah kejadian terambilnya mangga 

golek, maka nilai peluang yang ditunjukkan adalah 𝑃(𝐵) =
…

…
 

• Pada masalah 1, mungkinkan mangga yang terambil adalah mangga 

cengkir? Kejadian seperti ini disebut kejadian yang pasti atau mungkin 

terjadi. Andaikan C adalah kejadian terambilnya mangga cengkir, maka 

nilai peluang yang ditunjukkan adalah 𝑃(𝐶) =
…

…
 

Sehingga, nilai peluang suatu kejadian hanya berkisar antara  ..… dan ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara umum, apabila 𝐸 adalah suatu kejadian dalam sebuah 

percobaan dengan ruang sampel 𝑆, maka peluang suatu kejadian 

tersebut 𝑃(𝐸) dapat dihitung dengan cara  

𝑃(𝐸) =
…

…
    , dimana   … ≤  𝑃(𝐸)  ≤ … 

Apabila terdapat peluang suatu kejadian 𝑃(𝐸) pada percobaan 

yang dilakukan sebanyak  𝑁 kali, maka frekuensi harapan suatu 

kejadian tersebut merupakan hasil kali antara peluang suatu 

kejadian dengan banyaknya percobaan (𝑵), atau dapat ditulis: 

𝑓ℎ(𝐸) =  … × … 

 

Simpulan  



 

 

 

 

Di sebuah lapangan, ada delapan anak laki-laki dan tiga anak perempuan 

sedang bermain “Panggalan”. Hitunglah: 

a. banyaknya ruang sampel kejadian tersebut; 

b. peluang anak laki-laki menang pada permainan tersebut; 

c. frekuensi harapan anak perempuan menang jika mereka bermain 

sebanyak 18 kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 

Penyelesaian  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pada tradisi “Ngarot” setiap gadis yang menjadi peserta “Ngarot” harus 

menggunakan bunga kertas dengan bermacam-macam warna sebagai 

aksesoris kepalanya seperti pada gambar di bawah. Bunga kertas tersebut 

terdiri dari beberapa warna diantaranya merah, kuning, ungu, pink, dan putih 

yang disimpan dalam sebuah dus sebelum dipasangkan di kepala gadis yang 

menjadi peserta Ngarot. Jika dalam mengambil bunga untuk dipasangkan 

pada kepala gadis dilakukan sebanyak 100 kali, dan hasilnya adalah 

terambilnya bunga kuning sebanyak 14 kali, bunga pink sebanyak 25 kali, 

bunga merah sebanyak 19 kali, terambilnya bunga ungu sebanyak 28 kali, 

dan sisanya terambilnya bunga putih.  

a. Tuliskan peluang empirik dari kejadian tersebut! 

LEMBAR KERJA SISIWA 4 (LKS) 

KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu 

percobaan 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa dapat menentukan hubungan peluang 

empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. 



b. Berapakah peluang terambilnya bunga warna merah, warna kuning, 

warna ungu, warna pink, dan warna putih dalam satu kali pengambilan? 

c. Tuliskan hubungan antara peluang teoritik dengan peluang empirik! 

Penyelesaian: 

 Peluang 

Empirik 

Peluang 

Teoritik 
Hubungan 

Terambilnya 

warna merah 
... ... ... 

Terambilnya 

warna kuning 
... ... ... 

Terambilnya 

warna ungu 
... ... ... 

Terambilnya 

warna pink 
... ... ... 

Terambilnya 

warna putih 
... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut kalian apakah hasil percobaan peluang empirik mendekati peluang 

teoritik? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Apakah ketika kalian menambah banyak percobaan, banyaknya kemunculan 

hasil yang kalian amati juga bertambah? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………   

Jika percobaan tersebut kalian lakukan terus menerus hingga banyak kali 

percobaan, bagaimanakah peluang empiriknya? Semakin mendekati sama atau 

berbeda dengan peluang teoretiknya? Jelaskan jawabanmu. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Yuk Buat Kesimpulan 



LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 

  

1. Pada percobaan pengetosan dua buah kartu pada permainan “Tepakan” 

sebanyak 100 kali, muncul keduanya sisi depan (kartun) sebanyak 45 kali. 

Berapakah peluang empirik muncul selain keduanya sisi depan (kartun)? 

2. Dari lima orang siswa yang masing-masing dinomori 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dipilih 

sebagai ketua suatu organisasi. Siswa yang terpilih pada pemilihan periode 

pertama dapat dipilih kembali pada pemilihan periode kedua. Tentukan kejadian-

kejadian yang peluangnya 1/5 pada percobaan dua kali pemilihan tersebut. 

3. Basit dan Yanuar sedang bermain panggalan di halaman sekolah. Jika peluang 

Basit menang dalam permainan panggalan adalah 
2

6
, tentukan: 

a. peluang komplemen Basit menang, 

b. frekuensi harapan Yanuar menang dari 66 kali bermain, 
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Lampiran A2. RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Karangampel 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Peluang 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, 

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11 

 

Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

3.11.1 

 

 

Menentukan peluang empirik dari 

suatu percobaan 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa dapat menentukan peluang empirik dari 

suatu percobaan dengan benar. 

D.   Materi Pembelajaran 

1. Materi Reguler  

Peluang empirik dari suatu percobaan. 

2. Materi Remedial  

• Jumlah peserta remedial > 50%  dilakukan pemberian pembelajaran 

ulang. 

• 20% <  jumlah peserta remedial < 50% dilakukan pemberian tugas-

tugas kelompok. 

• Jumlah peserta remedial ≤ 20% dilakukan pemberian bimbingan 

secara khusus. 

3. Materi Pengayaan  

Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan peluang. 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Metode  : Ekspositori, tanya jawab, diskusi 

F. Media dan Alat 

1. Media : LKS dan PPT 

2. Alat  : Laptop, LCD, Spidol. 

G. Sumber Belajar 

1. Kemdikbud. 2017. Buku Guru Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 

2. Kemdikbud. 2017. Buku Siswa Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Assurance 

1. Guru menyampaikan salam. 

2. Mengecek kerapihan meja dan 

kursi serta kebersihan kelas 

yang dilanjutkan dengan 

berdoa dengan meminta salah 

satu siswa memimpin doa, 

siswa mengucap salam. 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

4. Guru memeriksa kesiapan 

siswa  untuk mengikuti 

pelajaran. 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa untuk 

menumbukan rasa percaya diri 

siswa. 

Assurance 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Siswa mengecek kebersihan 

kelas dan siswa mengawali 

kegiatan belajar dengan 

berdoa.  

 

 

3. Siswa mendengarkan guru. 

 

4. Siswa mempersiapkan buku 

siswa, alat, dan bahan untuk 

mengikuti pelajaran. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian motivasi yang 

disampaikan guru. 

 

5 

Menit 

Relevance 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

mempelajari materi pokok 

Peluang dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai upaya guru 

dalam memotivasi siswa. 

7. Guru menjelaskan tentang 

cakupan materi pembelajaran 

untuk pertemuan pertama 

yaitu tentang peluang empirik 

dari suatu percobaan. 

8. Guru menjelaskan lingkup 

penilaian yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9. Guru menjelaskan aktifitas 

pembelajaran siswa dalam 

menerapkan pembelajaran 

dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

Relevance 

6. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

7. Siswa mendengarkan guru 

yang sedang menyampaikan 

cakupan materi yang akan 

dipelajari. 

 

8. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

penilaian yang akan 

dilaksanakan. 

9. Siswa menyimak penjelasan 

guru. 

5 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Inti 

 

Interest 

1. Guru menjelaskan mengenai 

materi pelajaran yaitu peluang 

empirik suatu kejadian yang  

juga memuat budaya lokal 

untuk pemilihan masalahnya. 

Contoh masalah:  

Pada permainan “Tepakan”, 

dilakukan pengetosan dua 

buah kartu sebanyak (minimal) 

50 kali, 

a. berapakah peluang empirik 

terbuka sisi depan pada 

kedua kartu? 

b. berapakah peluang empirik 

terbuka sisi belakang pada 

kedua kartu? 

c. berapakah peluang empirik 

satu kartu terbuka sisi depan 

dan kartu lainnya teruka sisi 

belakang? 

2. Guru menanyakan kepada 

siswa contoh apalagi yang 

berkaitan dengan 

etnomatematika. 

3. Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dengan 

kemampuan anggota/siswa  

yang heterogen. 

4. Masing-masing kelompok 

diberikan LKS yang memuat 

soal-soal yang harus 

didiskusikan.  

5. Guru mengarahkan siswa 

untuk berpartisipasi dalam 

menyelesaikan soal. 

6. Selama siswa berdiskusi, guru 

berkeliling untuk mengamati 

dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Interest 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

materi pelajaran yaitu 

peluang empirik suatu 

kejadian yang  juga memuat 

budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siswa merespon pertanyaan 

guru dengan memberikan 

contoh lainnya. 

 

3. Siswa membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 

 

4. siswa menerima LKS dan 

mendiskusikan soal-soal 

tersebut bersama 

kelompoknya. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan soal. 

6. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru dan 

bertanya kepada guru jika 

ada materi yang belum 

dipahami. 

25 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Assessment 

7. Guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk 

menyajikan secara 

tertulis/lisan jawaban atas 

pertanyaan yang telah 

didiskusikan terkait dengan 

peluang empirik dari suatu 

percobaan. 

8. Guru meminta kepada 

kelompok yang tidak maju 

untuk memberikan tanggapan 

dan menganalisis hasil 

presentasi kelompok yang 

maju. 

9. Guru memberikan tambahan 

informasi, melengkapi 

informasi ataupun tanggapan 

lainnya. 

10. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa sebagai penilaian 

harian. 

Assessment 

7. Siswa sebagai perwakilan 

kelompok maju untuk 

menyajikan jawaban dari 

setiap permasalahan yang 

diberikan. 

 

 

 

8. Siswa memberikan 

tanggapan dan menganalisis 

jawaban dari perwakilan 

kelompok yang maju. 

 

 

9. Siswa menyimak yang 

disampaikan guru. 

 

 

10. siswa mengerjakan tes 

evaluasi yang diberikan 

guru. 

35 

Menit  

Penutup 

Satisfaction 

1. Guru membimbing siswa 

membuat resume tentang 

point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru 

dilakukan.  

2. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari 

selanjutnya tentang ruang 

sampel dan titik sampel suatu 

kejadian.  

3. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang 

baik. 

Satisfaction 

1. Siswa membuat resume 

dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

2. Siswa menyimak apa yang 

disampaikan guru. 
10 

menit 
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I. Penilaian 

Tes evaluasi: Uraian 

(dapat dilihat pada Lampiran 1) 

 

 

         Karangampel,                   2019 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

H. Nasron, S.Pd.               Ika Nurhaqiqi Noviyana 
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Lampiran 1. Tes Evaluasi 

1. Setelah masa panen selesai, beberapa petani berkumpul untuk melakukan 

kegiatan “Telitian pari”. Kegiatan telitian pari dilakukan dengan cara 

mengocok nama-nama petani yang mengikuti kegiatan tersebut (seperti 

arisan), nama yang keluar berhak untuk membawa pari/beras yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Jika pada kegiatan tersebut, jumlah petani yang 

berpartisipasi sebanyak 8 orang dan pengocokan nama dilakukan sebanyak 15 

kali, hasilnya adalah: 

a. Keluar nama Pak Takmad sebanyak 3 kali 

       b. Keluar nama Bu Pat sebanyak 4 kali 

Tentukan peluang empirik kejadian keluarnya nama Pak Takmad dan Bu Pat 

pada kegiatan “Telitian Pari” tersebut. 

2. Perhatikan tabel berikut. 

Sisi (kejadian) 

yang diamati 

Frekuensi 

munculnya sisi 

yang diamati 

Banyak 

percobaan 

Peluang 

empirik 

Keduanya sisi 

depan  
16 ... ... 

Keduanya sisi 

belakang 
... ... 

1

13
 

Kartu Nito 

terbuka sisi 

depan dan kartu 

Zizi terbuka sisi 

belakang 

25 ... ... 

Kartu Zizi 

terbuka sisi 

depan dan kartu 

Nito terbuka sisi 

belakang 

... ... ... 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui Nito dan Zizi sedang melakukan 

permainan “Tepakan”. Mereka melakukan permainan tersebut secara 

berulang sebanyak 65 kali. 

a. Buatlah satu pertanyaan dan carilah solusinya agar baris terakhir pada 

tabel di atas terisi dengan benar. 

b. Salinlah kembali dan lengkapi informasi pada tabel di atas. 

 



200 

 

Lampiran 2. Kunci Jawaban 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui:  N = 15 kali 

Keluar nama Pak Takmad: n(A) = 3 kali 

Keluar nama Bu Pat: n(B) = 4 kali 

Ditanyakan: P(A) dan P(B) ? 

0 – 4  

Jawab: 

 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑁
=

3

15
=

1

5
 

 

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑁
=

4

15
  

0 – 4 

Jadi peluang empirik keluarnya nama Pak Takmad adalah 
1

5
. 

Jadi peluang empirik keluarnya nama Bu Pat adalah 
4

15
.. 

0 – 4 

2. Diketahui: N = 65 kali. 

Ditanyakan:  

a. Buatlah satu pertanyaan dan carilah solusinya agar baris 

terakhir pada tabel di atas terisi dengan benar. 

b. Salinlah kembali dan lengkapi informasi pada tabel di atas. 

0 – 4 

Jawab: 

a. Pertanyaan: berapakah frekuensi munculnya kartu Zizi 

terbuka sisi depan dan kartu Nito terbuka sisi belakang? 

Jawaban:   n(D) = 65 – 16 – 5 – 25 = 19 

0 – 4 

b.  

 

0 – 4 
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No  Jawaban  Skor  

a. Jadi peluang empirik kejadian A: P(A) = 
16

65
 

peluang empirik kejadian B: P(B) = 
1

13
 

peluang empirik kejadian C: P(C) = 
5

13
 

peluang empirik kejadian D: P(D) = 
19

65
 

b. Jadi frekuensi munculnya kartu Zizi terbuka sisi depan dan 

kartu Nito terbuka sisi belakang sebanyak 19 kali. 

0 – 4 

 

 

𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕

𝟎, 𝟐𝟖
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KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model 

ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa 

dapat menentukan peluang empirik 

dari suatu percobaan. 

 

Lembar Kerja Siswa 1 

 



203 

 

 

 

 

Bersama rekan satu kelompok, mari lakukan percobaan dengan menggunakan 

kartu yang telah dibagikan oleh guru. Adapun aturannya yaitu: 

1. Pilih 2 siswa dari setiap kelompok untuk melakukan percobaan. 

2. Lakukan permainan “Tepakan” sebanyak yang kalian inginkan. 

3. Masing-masing siswa hanya memegang 1 kartu saja. 

4. Amati hasil yang didapatkan dalam setiap kali percobaan . 

5. Agar tercatat rapi, gunakan tabel seperti berikut. 

 

Kejadian Turus 

Banyak 

kali 

muncul  

(𝑓) 

Rasio 𝑓 terhadap 

𝑛(𝑃) 

𝑓

𝑛(𝑃)
 

Kartu 1 “sisi depan” 

Kartu 2 “sisi depan” 

   

Kartu 1 “sisi depan” 

Kartu 2 “sisi belakang” 

   

Kartu 1 “sisi belakang” 

Kartu 2 “sisi depan” 

   

Kartu 1 “sisi belakang” 

Kartu 2 “sisi belakang” 

   

Total percobaan 𝑛(𝑃)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Mencoba!! 

 

Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan 

frekuensi munculnya suatu kejadian terhadap banyaknya percobaan yang 

dilakukan disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. 

 

Peluang empirik =
…

…
 

Yuk Buat Kesimpulan 
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1. Pada tradisi “Ngarot” setiap gadis yang menjadi peserta “Ngarot” harus 

menggunakan bunga kertas dengan bermacam-macam warna sebagai 

aksesoris kepalanya seperti pada gambar di bawah. Bunga kertas tersebut 

terdiri dari beberapa warna diantaranya merah, kuning, ungu, pink, dan putih 

yang disimpan dalam sebuah dus sebelum dipasangkan di kepala gadis yang 

menjadi peserta Ngarot. 

 

Jika dalam mengambil bunga untuk dipasangkan pada kepala gadis dilakukan 

sebanyak 100 kali, dan hasilnya adalah terambilnya bunga kuning sebanyak 

14 kali, bunga pink sebanyak 25 kali, bunga merah sebanyak 19 kali dan 

terambilnya bunga ungu sebanyak 28 kali.  

a. Berapa banyaknya anggota ruang sampel dari kejadian tersebut? 

b. Tentukan peluang empirik terambilnya setiap warna dan sajikan hasilnya 

dalam bentuk tabel. 

c. Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan tabel tersebut. 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 
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Penyelesaian 
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2. Mamat dan Andi diminta gurunya untuk melakukan percobaan pada 

permainan “Tepakan” dengan cara mengetos kartu yang mereka pegang. 

Setiap anak memegang 2 kartu sehingga pada permainan tersebut pengetosan 

dilakukan dengan 4 kartu sekaligus. Wina bertugas untuk mencata banyaknya 

kejadian yang muncul pada percobaan tersebut, dan hasilnya disajikan pada 

tabel berikut. 

 

Kejadian  yang diamati Frekuensi  

Kartu Mamat: 2 sisi depan 

Kartu Andi: 2 sisi depan  
16 

Kartu Mamat: 2 sisi depan  

Kartu Andi: 1  sisi belakang dan 1 sisi depan 
12 

Kartu Andi: 2 sisi depan  

Kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 
18 

Kartu Mamat: 2 sisi belakang 

Kartu Andi: 1  sisi belakang dan 1 sisi depan 
15 

Kartu Andi: 2 sisi belakang 

kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 
11 

Kartu Mamat: 1 sisi belakang dan 1 sisi depan 

Kartu Andi: 1 sisi depan dan 1 sisi belakang 
9 

Kartu Mamat: 2 sisi belakang 

Kartu Andi: 2 sisi belakang 
9 

 
Berdasarkan tabel di atas, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 

a. Jelaskan kembali dengan bahasa kalian maksud/informasi yang didapat 

dari tabel di atas. 

b. Tentukan peluang empirik dari setiap kejadian pada percobaan tersebut. 

c. Berdasarkan percobaan tersebut, simpulkan mengenai apa yang dimaksud 

dengan peluang empirik. 
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Penyelesaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Karangampel 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Peluang 

Alokasi Waktu  : 3 × 40 menit 

 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, 

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11 

 

Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

3.11.2 

 

3.11.3 

 

Menentukan ruang sampel dari suatu 

eksperimen 

Menentukan titik sampel yang 

memenuhi suatu kejadian 
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C. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan: 

1. Siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen dengan 

tepat. 

2. Siswa dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian 

dengan benar. 

D.   Materi Pembelajaran 

1. Reguler  

• Ruang sampel dari suatu eksperimen. 

• Titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. 

2. Remedial  

• Jumlah peserta remedial > 50%  dilakukan pemberian pembelajaran 

ulang. 

• 20% <  jumlah peserta remedial < 50% dilakukan pemberian tugas-

tugas kelompok. 

• Jumlah peserta remedial ≤ 20% dilakukan pemberian bimbingan 

secara khusus. 

3. Pengayaan  

Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan peluang. 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintific 

Model : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Metode  : Ekspositori, tanya jawab, diskusi 

F. Media dan Alat 

1. Media : LKS dan PPT 

2. Alat  : Laptop, LCD, Spidol. 

G. Sumber Belajar 

1. Kemdikbud.2017. Buku Guru Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 
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2. Kemdikbud.2017. Buku Siswa Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Assurance 

1. Guru menyampaikan salam. 

2. Mengecek kerapihan meja dan 

kursi serta kebersihan kelas 

yang dilanjutkan dengan berdoa 

dengan meminta salah satu 

siswa memimpin doa, siswa 

mengucap salam. 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

4. Guru memeriksa kesiapan siswa  

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa untuk 

menumbukan rasa percaya diri 

siswa. 

Assurance 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Siswa mengecek 

kebersihan kelas dan siswa 

mengawali kegiatan belajar 

dengan berdoa.  

 

 

3. Siswa mendengarkan guru. 

 

4. Siswa mempersiapkan 

buku siswa, alat, dan bahan 

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian motivasi 

yang disampaikan guru. 

7 

Menit 

Relevance 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

mempelajari materi pokok 

Peluang dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai upaya guru 

dalam memotivasi siswa. 

7. Guru menjelaskan tentang 

cakupan materi pembelajaran 

untuk pertemuan kedua yaitu 

tentang ruang sampel dan titik 

sampel suatu kejadian. 

8. Guru menjelaskan lingkup 

penilaian yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9. Guru menjelaskan aktifitas 

pembelajaran siswa dalam 

Relevance 

6. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

7. Siswa mendengarkan guru 

yang sedang 

menyampaikan cakupan 

materi yang akan 

dipelajari. 

8. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

penilaian yang akan 

dilaksanakan. 

9. Siswa menyimak 

penjelasan guru. 

8 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

menerapkan pembelajaran 

dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

10. Guru memberikan pertanyaan 

mengenai peluang empirik 

untuk mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

 

 

 

10. Siswa menjawab 

pertanyaan guru mengenai 

peluang empirik. 

Kegiatan Inti 

 

Interest 

1. Guru menjelaskan mengenai 

materi pelajaran yaitu peluang 

empirik suatu kejadian yang  

juga memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

Contoh masalah:  

Pada permainan “Tepakan” 

setiap pemain memegang 1 

kartu.  

a. Ada berapa sisi pada kartu 

tersebut? 

b. Sebutkan sisi apa saja yang 

terdapat pada kartu tersebut. 

2. Guru menanyakan kepada siswa 

contoh apalagi yang berkaitan 

dengan etnomatematika. 

3. Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dengan 

kemampuan anggota/siswa  

yang heterogen. 

4. Masing-masing kelompok 

diberikan LKS yang memuat 

soal-soal yang harus 

didiskusikan.  

5. Guru mengarahkan siswa untuk 

berpartisipasi dalam 

menyelesaikan soal. 

6. Selama siswa berdiskusi, guru 

berkeliling untuk mengamati 

dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Interest 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

materi pelajaran yaitu 

peluang empirik suatu 

kejadian yang  juga 

memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

 

 

 

 

 

2. Siswa merespon 

pertanyaan guru dengan 

memberikan contoh 

lainnya. 

3. Siswa membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 

4. siswa menerima LKS dan 

mendiskusikan soal-soal 

tersebut bersama 

kelompoknya. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan soal. 

6. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru dan 

bertanya kepada guru jika 

ada materi yang belum 

dipahami. 

40 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Assessment 

7. Guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk 

menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang 

telah didiskusikan terkait 

dengan ruang sampel dan titik 

sampel suatu kejadian. 

8. Guru meminta kepada 

kelompok yang tidak maju 

untuk memberikan tanggapan 

dan menganalisis hasil 

presentasi kelompok yang maju. 

9. Guru memberikan tambahan 

informasi, melengkapi informasi 

ataupun tanggapan lainnya. 

10. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa sebagai penilaian 

harian. 

Assessment 

8. Siswa sebagai perwakilan 

kelompok maju untuk 

menyajikan jawaban dari 

setiap permasalahan yang 

diberikan. 

 

 

9. Siswa memberikan 

tanggapan dan 

menganalisis jawaban dari 

perwakilan kelompok yang 

maju. 

10. Siswa menyimak yang 

disampaikan guru. 

 

11. siswa mengerjakan tes 

evaluasi yang diberikan 

guru. 

50 

Menit 

Penutup 

Satisfaction 

1. Guru membimbing siswa 

membuat resume tentang point-

point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan.  

2. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari selanjutnya 

tentang peluang teoritik.  

3. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama 

yang baik. 

Satisfaction 

1. Siswa membuat resume 

dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting 

yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang 

baru dilakukan. 

2. Siswa menyimak apa yang 

disampaikan guru. 

15 

menit 
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I. Penilaian 

Tes Evaluasi: Uraian (Lampiran 1) 

 

 

 

 

                           Karangampel,                   2019 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

H. Nasron, S.Pd.                 Ika Nurhaqiqi Noviyana 
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Lampiran 1. Tes Evaluasi 

1. Muna dan Aya sedang melakukan permainan “Tepakan”. Masing-masing dari 

mereka memegang 1 kartu.  

a. Sajikan ruang sampel dari kejadian tersebut dalam bentuk diagram 

pohon ataupun tabel. 

b. Berapa banyaknya anggota ruang sampel dari kejadian tersebut. 

c. Tuliskan semua titik sampelnya. 

d. Jelaskan makna dari setiap titik sampelnya. 

2. Pada kegiatan “Telitian Pari” terdapat beberapa petani yang ikut serta 

diantaranya yaitu 9 petani perempuan dan 13 petani laki-laki. Kegiatan ini 

ditujukan untuk mendapatkan 1 orang pemenang yang berhak mendapat 

semua pari yang sudah dikumpulkan. Untuk mendapatkan pemenang, nama-

nama petani itu diundi dengan cara dikocok seperti sistem arisan. Berapa 

banyaknya anggota ruang sampel pada kejadian tersebut? 
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Lampiran 2. Kunci Jawaban. 

 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: setiap anak memegang 1 kartu, sehingga hanya 

ada 2 kartu. 

Ditanyakan:  

a. Ruang sampel dari kejadian tersebut. 

b. n(S)? 

c. Tulis semua titik sampelnya. 

d. Jelaskan makna dari setiap titik sampelnya. 

0 – 4  

Jawab: 

a.  Ruang sampel. 

 

0 – 4 

b. Banyaknya anggota ruang sampel yaitu n(S) = 4. 

c. Titik sampel: (KK), (KL), (LK), dan (LL) 0 – 4 

d. Makna dari setiap titik sampel yaitu: 

• Titik sampel KK bermakna bahwa kartu Muna dan 

Aya menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel KL bermakna bahwa kartu Aya 

menghasilkan kejadian sisi kartun sedangkan kartu 

Muna menghasilkan kejadian sisi logo. 

• Titik sampel LK bermakna bahwa kartu Aya 

menghasilkan kejadian sisi logo sedangkan kartu 

Muna menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel LL bermakna bahwa kartu Muna dan 

Aya menghasilkan kejadian sisi logo. 

 

0 – 4 
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No  Jawaban  Skor  

2. Diketahui: jumlah petani perempuan = 9 

      Jumlah petani laki-laki = 13 

Ditanyakan: n (s)? 

0 – 4 

Jawab: 

n (S)  = jumlah petani perempuan + jumlah petani laki-laki 

= 9 + 13 

= 22 

0 – 4 

Jadi banyaknya anggota ruang sampelnya yaitu 22. 0 – 4 

 

 

𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕

𝟎, 𝟐𝟖
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Petunjuk: 

1. Kerjakan LKS ini dengan 

berdiskusi bersama teman-

teman sekelompokmu. 

2. Jika kurang mengerti, segera 

tanyakan kepada guru. 

KOMPETENSI DASAR 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan: 

1. Siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen dengan tepat 

2. Siswa dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian 

dengan benar 

 

 

Lembar Kerja Siswa 2 
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Masalah 1. 

Pada pelaksanaan tradisi “Ngarot” setiap gadis yang berpartisipasi akan 

didandanin dan dihias kepalanya menggunakan bunga melati, kenanga, dan 

bermacam-macam warna bunga kertas. Gadis yang berpartisipasi juga akan 

memakai kebaya dan selendang serta aksesoris lainnya seperti gelang, kalung, 

dan peniti emas. Sebelum kegiatan “Ngarot” dilaksanakan,  Ibu Marni telah 

menyiapkan 3 kebaya antara lain kebaya merah, kebaya pink, dan kebaya ungu 

untuk digunakan oleh kedua anaknyana yaitu Mita dan Fani. 

 

Sebelum beajar tentang ruang sampel dan titik sampel, ayo ingat 

kembali materi tentang himpunan yang telah dipelajari di kelas 

VII. Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat 

didefinisikan secara jelas. 

Permasalahan 

Misalkan 𝑆 adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. 𝐴 

adalah himpunan bilangan genap, serta 𝐴 ∈ 𝑆. Tentukan 

anggota himpunan 𝑆, anggota himpunan 𝐴 dan banyaknya 

anggota himpunan 𝐴 (𝑛(𝐴)). 

Penyelesaian  

o Anggota himpunan 𝑆 yaitu: 
𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

o Anggota himpunan 𝐴 yaitu: 

𝐴 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

o Banyaknya anggota himpunan 𝐴 yaitu: 

𝑛ሺ𝐴ሻ =........ 

Review Materi 

Ayo 

Diskusi !!! 
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Berdasarkan masalah 1 di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 

b. Peristiwa apa yang terjadi? 

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

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

c. Tuliskan semua hasil yang mungkin terjadi dari peristiwa . Tuliskan dalam 

bentuk himpunan. 

𝑆 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

Sehingga 𝑛ሺ𝑆ሻ =  … … … … … … … … … … 

d. Sajikan hasil yang mungkin terjadi dari peristiwa tersebut dalam bentuk 

diagram pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 

Anak 

Mita. 

.......... 

.......... 

Merah  

.......

.. 

.......... 

.......... 

.......... 

Kebaya  Hasil   

• Percobaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil. Contohnya pada masalah 1 yaitu percobaan 

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

• Ruang Sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin 

terjadi. Pada setiap ruang sampel terdapat beberapa anggota 

ruang sampel yang disebut dengan titik sampel. Contoh ruang 

sampel pada masalah 1 yaitu 𝑆 =
ሺ… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ሻ 

• Banyaknya ruang sampel dapat dilambangkan dengan ........ 

contoh pada masalah 1 banyaknya ruang sampelnya yaitu ........ 

Simpulan 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
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1. Dua orang anak sedang bermain tepakan kartu dan setiap anak memegang 4 

kartu. Ruang sampel dari pengetosan 4 kartu tersebut dapat disajikan seperti 

tabel di bawah. Salinlah dan lengkapilah tabel dibawah ini dan pilihlah 

minimal 4 titik sampel kemudian jelaskan maknanya.  

Catatan: sisi depan = sisi kartun (K) & sisi belakang = sisi logo (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 
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2. Perjalanan dari Kecamatan Karangampel ke Kota Indramayu telah dilayani 

oleh 10 Elp dan dari Kota Indramayu ke Kecamatan Losarang oleh 14 Elp. 

Pak Didi akan melakukan perjalanan dari Karangampel ke Losarang melalui 

Kota Indramayu kemudian akan kembali lagi ke Karangampel juga melalui 

Kota Indramayu. Jika Pak Didi akan kembali dari Losarang ke Karangampel, 

ia tidak mau menggunakan Elp yang sama, maka berapa banyak cara 

perjalanan yang dapat dilakukan oleh Pak Didi? Jelaskan jawaban kalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimana ya 

caranya.. 

Penyelesaian 
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3. Ibu Mirna mempunyai kebun yang ditanami beberapa jenis mangga. Pada 

musim panen, jumlah mangga yang dihasilkan dari kebunnya cukup banyak 

diantaranya 109 buah mangga harum manis, 187 buah mangga gedong gincu, 

96 buah mangga cengkir, dan 69 buah mangga golek.  

Berdasarkan kejadian di atas, berapa banyakkah anggota ruang sampel dari 

kejadian tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahaaa aku tau 

jawabannya !!! 

Penyelesaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Karangampel 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Peluang 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, 

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11 

 

Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

3.11.4 

 

Menentukan peluang teoritik dari 

suatu eksperimen 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa dapat menentukan peluang teoretik dari 

suatu eksperimen dengan benar. 

D.   Materi Pembelajarans 

1. Materi Reguler  

Peluang teoretik dari suatu eksperimen. 

2. Materi Remedial  

• Jumlah peserta remedial > 50%  dilakukan pemberian pembelajaran 

ulang. 

• 20% <  jumlah peserta remedial < 50% dilakukan pemberian tugas-

tugas kelompok. 

• Jumlah peserta remedial ≤ 20% dilakukan pemberian bimbingan 

secara khusus. 

3. Materi Pengayaan  

Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan peluang. 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Metode  : Ekspositori, tanya jawab, diskusi 

F. Media dan Alat 

1. Media : LKS 

2. Alat  : Laptop, LCD, Spidol. 

G. Sumber Belajar 

1. Kemdikbud.2017. Buku Guru Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 

2. Kemdikbud.2017. Buku Siswa Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Assurance 

1. Guru menyampaikan salam. 

2. Mengecek kerapihan meja dan 

kursi serta kebersihan kelas 

yang dilanjutkan dengan berdoa 

dengan meminta salah satu 

siswa memimpin doa, siswa 

mengucap salam. 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

4. Guru memeriksa kesiapan siswa  

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa untuk 

menumbukan rasa percaya diri 

siswa. 

Assurance 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Siswa mengecek 

kebersihan kelas dan siswa 

mengawali kegiatan belajar 

dengan berdoa.  

 

 

3. Siswa mendengarkan guru. 

 

4. Siswa mempersiapkan 

buku siswa, alat, dan bahan 

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian motivasi 

yang disampaikan guru. 

5 

Menit 

Relevance 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

mempelajari materi pokok 

Peluang dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai upaya guru 

dalam memotivasi siswa. 

7. Guru menjelaskan tentang 

cakupan materi pembelajaran 

untuk pertemuan ketiga yaitu 

tentang peluang teoritik dari 

suatu kejadian. 

8. Guru menjelaskan lingkup 

penilaian yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9. Guru menjelaskan aktifitas 

pembelajaran siswa dalam 

menerapkan pembelajaran 

dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

10. Guru memberikan pertanyaan 

Relevance 

6. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

7. Siswa mendengarkan guru 

yang sedang 

menyampaikan cakupan 

materi yang akan 

dipelajari. 

8. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

penilaian yang akan 

dilaksanakan. 

9. Siswa menyimak 

penjelasan guru. 

 

 

 

10. Siswa menjawab 

5 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

mengenai peluang empirik, 

ruang sampel, dan titik sampel 

untuk mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

pertanyaan guru mengenai 

peluang empirik, ruang 

sampel, dan titik sampel. 

Kegiatan Inti 

 

Interest 

1. Guru menjelaskan mengenai 

materi pelajaran yaitu peluang 

teoritik suatu kejadian yang  

juga memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

Contoh masalah:  

Agus, Roni, Bayu, Joni, dan 

Sholeh sedang bermain 

“Panggalan” di lapangan. 

Hitnglah berapa peluang Sholeh 

menang dalam permainan 

tersebut? 

2. Guru menanyakan kepada siswa 

contoh apalagi yang berkaitan 

dengan etnomatematika. 

3. Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dengan 

kemampuan anggota/siswa  

yang heterogen. 

4. Masing-masing kelompok 

diberikan LKS yang memuat 

soal-soal yang harus 

didiskusikan.  

5. Guru mengarahkan siswa untuk 

berpartisipasi dalam 

menyelesaikan soal. 

6. Selama siswa berdiskusi, guru 

berkeliling untuk mengamati 

dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Interest 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

materi pelajaran yaitu 

peluang empirik suatu 

kejadian yang  juga 

memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

 

 

 

 

 

2. Siswa merespon 

pertanyaan guru dengan 

memberikan contoh 

lainnya. 

3. Siswa membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 

4. siswa menerima LKS dan 

mendiskusikan soal-soal 

tersebut bersama 

kelompoknya. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan soal. 

6. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru dan 

bertanya kepada guru jika 

ada materi yang belum 

dipahami. 

25 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Assessment 

7. Guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk 

menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang 

telah didiskusikan terkait 

dengan ruang sampel dan titik 

sampel suatu kejadian. 

8. Guru meminta kepada 

kelompok yang tidak maju 

untuk memberikan tanggapan 

dan menganalisis hasil 

presentasi kelompok yang maju. 

9. Guru memberikan tambahan 

informasi, melengkapi informasi 

ataupun tanggapan lainnya. 

10. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa sebagai penilaian 

harian. 

Assessment 

7. Siswa sebagai perwakilan 

kelompok maju untuk 

menyajikan jawaban dari 

setiap permasalahan yang 

diberikan. 

 

 

8. Siswa memberikan 

tanggapan dan 

menganalisis jawaban dari 

perwakilan kelompok yang 

maju. 

9. Siswa menyimak yang 

disampaikan guru. 

 

10. siswa mengerjakan tes 

evaluasi yang diberikan 

guru. 

35 

Menit 

Penutup 

Satisfaction 

1. Guru membimbing siswa 

membuat resume tentang point-

point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan.  

2. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari selanjutnya 

tentang hubungan peluang 

empirik dan peluang teoritik.  

3. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama 

yang baik. 

Satisfaction 

1. Siswa membuat resume 

dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting 

yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang 

baru dilakukan. 

2. Siswa menyimak apa yang 

disampaikan guru. 

10 

menit 

 

I. Penilaian 

Tes Evaluasi: Uraian (Lampiran 1) 
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          Karangampel,                   2019 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

    H. Nasron, S.Pd.                          Ika Nurhaqiqi Noviyana 
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Lampiran 1. Tes Evaluasi 

1. Toko “SUBUR” menjual keripik melinjo dengan tiga rasa (asin, manis, dan 

manis pedas) dan terdapat tiga ukuran yaitu 250gr, 500gr, dan 1kg.  

 

Berdasarkan kejadian tersebut, tetukanlah: 

a. Berapa banyakkah pilihan keripik melinjo yang dapat dibeli? 

b. Sajikan semua pilihan keripik melinjo yang dapat dibeli dalam bentuk 

tabel. 

c. Berapa peluang terbelinya keripik melinjo dengan berat 500gr. 

2. Para petani yang mengikuti kegiatan “Telitian Pari” di Karangampel terdiri 

dari 23 petani perempuan dan 18 petani laki-laki. Semua nama-nama petani 

tersebut ditulis dan masukan ke kaleng untuk dikocok (undi) untuk mendapat 

1 orang petani yang bisa membawa padi/pari yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Hitunglah peluang petani laki-laki mendapatkan beras dari 

kegiatan tersebut. 
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Lampiran 2. Kunci Jawaban 

 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui:  

keripik melinjo rasa asin, manis, dan manis pedas 

ukuran kemasan keripik melinjo: 250gr, 500gr, dan 1kg 

Ditanyakan:  

a. Berapa banyakkah pilihan keripik melinjo yang dapat dibeli? 

b. Sajikan semua pilihan keripik melinjo yang dapat dibeli dalam bentuk 

tabel. 

c. Berapa peluang terbelinya keripik melinjo dengan berat 500gr 

0 – 4  

Jawab: 

a.  Banyak pilihan keripik melinjo yang dapat dibeli yaitu n(S) = 9 
0 – 4 

b.  

  

0 – 4 

c. 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

3

9
=

1

3
 

Jadi peluang terbelinya keripik melinjo dengan berat 500 gr adalah 
1

3
. 

0 – 4 

2. Diketahui: petani perempuan: 23 orang 

Petani laki-laki = 18 orang 

𝑛(𝑆) = 41 

Ditanyakan: peluang petani laki-laki mendapatkan beras, 𝑃(𝐵)? 

0 – 4 

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=
18

41
 0 – 4 

Jadi, peluang petani laki-laki mendapatkan beras adalah 
18

41
 0 – 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Karangampel 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Peluang 

Alokasi Waktu  : 3 × 40 menit 

 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, 

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11  Menjelaskan peluang empirik 

dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

3.11.5 Menjelaskan hubungan peluang 

empirik dan teoritik suatu kejadian. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, diharapkan siswa dapat menentukan hubungan peluang 

empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. 

D.   Materi Pembelajaran 

1. Materi Reguler  

Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. 

2. Materi Remedial  

• Jumlah peserta remedial > 50%  dilakukan pemberian pembelajaran 

ulang. 

• 20% <  jumlah peserta remedial < 50% dilakukan pemberian tugas-

tugas kelompok. 

• Jumlah peserta remedial ≤ 20% dilakukan pemberian bimbingan 

secara khusus. 

3. Materi Pengayaan  

Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan peluang. 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

Metode  : Ekspositori, tanya jawab, diskusi 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

1. Media : LKS dan PPT 

2. Alat  : Laptop, LCD, Spidol. 

G. Sumber Belajar 

1. Kemdikbud.2017. Buku Guru Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 

2. Kemdikbud.2017. Buku Siswa Matematika SMP/ MTs Kelas VIII 

Semester 2. Jakarta: Kemdikbud RI. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Assurance 

1. Guru menyampaikan salam. 

2. Mengecek kerapihan meja dan 

kursi serta kebersihan kelas 

yang dilanjutkan dengan berdoa 

dengan meminta salah satu 

siswa memimpin doa, siswa 

mengucap salam. 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

4. Guru memeriksa kesiapan siswa  

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa untuk 

menumbukan rasa percaya diri 

siswa. 

Assurance 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Siswa mengecek 

kebersihan kelas dan siswa 

mengawali kegiatan belajar 

dengan berdoa.  

 

 

3. Siswa mendengarkan guru. 

 

4. Siswa mempersiapkan 

buku siswa, alat, dan bahan 

untuk mengikuti pelajaran. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian motivasi 

yang disampaikan guru. 

5 

Menit 

Relevance 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

mempelajari materi pokok 

Peluang dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai upaya guru 

dalam memotivasi siswa. 

7. Guru menjelaskan tentang 

cakupan materi pembelajaran 

untuk pertemuan keempat yaitu 

tentang hubungan peluang 

empirik dengan peluang 

teoritik. 

8. Guru menjelaskan lingkup 

penilaian yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9. Guru menjelaskan aktifitas 

pembelajaran siswa dalam 

menerapkan pembelajaran 

dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

Relevance 

6. Siswa berpartisipasi dalam 

penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

7. Siswa mendengarkan guru 

yang sedang 

menyampaikan cakupan 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

8. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

penilaian yang akan 

dilaksanakan. 

9. Siswa menyimak 

penjelasan guru. 

 

 

 

5 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

10. Guru memberikan pertanyaan 

mengenai peluang empirik, 

ruang sampel, dan titik sampel 

untuk mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

10. Siswa menjawab 

pertanyaan guru mengenai 

peluang empirik, ruang 

sampel, dan titik sampel. 

Kegiatan Inti 

 

Interest 

1. Guru menjelaskan mengenai 

materi pelajaran yaitu peluang 

empirik suatu kejadian yang  

juga memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

Contoh masalah:  

Agus, Roni, Bayu, Joni, dan 

Sholeh sedang bermain 

“Panggalan” di lapangan. 

Hitnglah berapa peluang Sholeh 

menang dalam permainan 

tersebut? 

2. Guru menanyakan kepada siswa 

contoh apalagi yang berkaitan 

dengan etnomatematika. 

3. Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dengan 

kemampuan anggota/siswa  

yang heterogen. 

4. Masing-masing kelompok 

diberikan LKS yang memuat 

soal-soal yang harus 

didiskusikan.  

5. Guru mengarahkan siswa untuk 

berpartisipasi dalam 

menyelesaikan soal. 

6. Selama siswa berdiskusi, guru 

berkeliling untuk mengamati 

dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Interest 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

materi pelajaran yaitu 

hubungan peluang empirik 

dan peluang teoritik suatu 

kejadian yang  juga 

memuat budaya lokal untuk 

pemilihan masalahnya. 

 

 

 

 

2. Siswa merespon 

pertanyaan guru dengan 

memberikan contoh 

lainnya. 

3. Siswa membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 

4. siswa menerima LKS dan 

mendiskusikan soal-soal 

tersebut bersama 

kelompoknya. 

5. Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan soal. 

6. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru dan 

bertanya kepada guru jika 

ada materi yang belum 

dipahami. 

50 

Menit 
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Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru Prediksi Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Assessment 

7. Guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk 

menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang 

telah didiskusikan dengan apa 

hubungan peluang empirik 

dengan peluang teoritik dari 

suatu percobaan. 

8. Guru meminta kepada 

kelompok yang tidak maju 

untuk memberikan tanggapan 

dan menganalisis hasil 

presentasi kelompok yang maju. 

9. Guru memberikan tambahan 

informasi, melengkapi informasi 

ataupun tanggapan lainnya. 

10. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa sebagai penilaian 

harian. 

Assessment 

7. Siswa sebagai perwakilan 

kelompok maju untuk 

menyajikan jawaban dari 

setiap permasalahan yang 

diberikan. 

 

 

 

8. Siswa memberikan 

tanggapan dan 

menganalisis jawaban dari 

perwakilan kelompok yang 

maju. 

9. Siswa menyimak yang 

disampaikan guru. 

 

10. siswa mengerjakan tes 

evaluasi yang diberikan 

guru. 

50 

menit 

Penutup 

Satisfaction 

1. Guru membimbing siswa 

membuat resume tentang point-

point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan.  

 

2. Guru menyampaikan informasi 

bahwa pada pertemuan 

selanjutnya akan diadakan tes, 

dan diharapkan siswa untuk 

menyiapkan dan mempelajari 

kembali materi yang telah 

dipelajari. 

3. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama 

yang baik. 

Satisfaction 

1. Siswa membuat resume 

dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting 

yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang 

baru dilakukan. 

2. Siswa menyimak apa yang 

disampaikan guru. 10 

menit 
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I. Penilaian 

Tes Evaluasi: Uraian (Lampiran 1) 

 

 

 

          Karangampel,                   2019 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

    H. Nasron, S.Pd.                 Ika Nurhaqiqi Noviyana 
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Lampiran 1. Tes Evaluasi 

 

1. Suatu percobaan pengambilan bunga untuk hiasan gadis pada “Tradisi 

Ngarot” dilakukan sebanyak 200 kali pengambilan. Hasil pengambilan 

bungan menunjukkan terambilnya warna hijau sebanyak 35, biru sebanyak 

43, orange sebanyak 40 dan merah muda sebanyak 39. Tentukan peluang 

empirik terambilnya bunga warna kuning! 

2. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata “PANTAI 

TIRTAMAYA”. Berapakah peluang terpilihnya huruf A? 
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Lampiran 2. Kunci Jawaban 

 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui:  

𝑁 = 200 𝑘𝑎𝑙𝑖 

Terambilnya warna hijau = 35 kali 

Terambilnya warna biru = 43 kali 

Terambilnya warna orange = 40 kali 

Terambilnya warna merah muda = 39kali 

Ditanyakan: peluang empirik terambilnya bunga warna 

kuning? 

0 – 4  

Jawab: 

Bunga warna kuning = 200 – 35 – 43 – 40 – 39  

= 43 

Peluang empirik =
43

200
 

0 – 4 

Jadi peluang empirik terbelinya bunga warna kuning 

adalah 
43

200
 

0 – 4 

2. Diketahui: 𝑛(𝑆) = 15 

𝑛(𝐴) = 5 

Ditanyakan: peluang terpilihnya huruf A? 

0 – 4 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

5

15
=

1

3
 0 – 4 

Jadi, peluang terpilihnya huruf A adalah 
1

3
 0 – 4 
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KISI-KISI SOAL TES 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Nama Sekolah : SMPN 1 Karangampel 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Pokok Bahasan : Peluang 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 

Kompetensi Inti        : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,  gotong royong, percaya diri, peduli, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

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

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat 

teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

 

Kompetensi Dasar :  3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. 
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Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

Siswa dapat 

menentukan 

titik sampel 

suatu kejadian 

dalam bentuk 

diagram pohon  

dan 

menjelaskan 

maknanya 

dengan tepat. 

Nunu dan Pita sedang bermain 

“Tepakan” kartu di halaman 

rumahnya.  Setiap anak hanya 

memegang satu kartu. Sajikan 

kemungkinan hasil pengetosan 

kartu tersebut dalam bentuk 

diagram pohon dan jelaskan 

makna dari setiap titik 

sampelnya. 

Diketahui: setiap anak memegang satu kartu. 

Ditanyakan: jelaskan setiap titik sampel yang telah 

dibuat. 

 

Jawab: 

 

• Titik sampel KK bermakna bahwa kartu Nunu 

dan Pita menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel KL bermakna bahwa kartu Nunu 

menghasilkan kejadian sisi kartun sedangkan 

kartu Pita menghasilkan kejadian sisi logo. 

• Titik sampel LK bermakna bahwa kartu Nunu 

menghasilkan kejadian sisi logo sedangkan kartu 

menjelaskan ide dan model 

matematika (gambar, tabel, 

diagram, grafik, ekspresi aljabar) 

ke dalam bahasa biasa. 

 

Sebab: siswa menjabarkan 

informasi dari grafik pada soal 

dan mengubahnya ke dalam 

bahasa sendiri. 

 

1 12 
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Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

Pita menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel LL bermakna bahwa kartu Nunu 

dan Pita menghasilkan kejadian sisi logo. 

Siswa dapat 

menghitung 

banyak kali 

muncul 

kejadian B jika 

diketahui 

peluang 

empiriknya   

dengan tepat. 

Pada tradisi Ngarot, setiap anak 

perempuan yang menjadi peserta 

Ngarot harus menggunakan 

bunga kertas dengan bermacam-

macam warna sebagai aksesoris 

kepalanya. Jika ibu Ratih telah 

menyiapkan bunga kertas pada 

sebuah kotak sebanyak 30 bunga 

kertas dengan warna dan jumlah 

yang dapat dilihat pada grafik 

berikut. 

 

Diketahui: 

Banyak bunga kertas = 30 bunga 

Bunga merah = 6 

Bunga orange = 5 

Bunga kuning = 3 

Bunga hijau = 3 

Bunga biru = 2 

Bunga merah muda = 4 

Bunga ungu = 2 

Bunga coklat = 5 

Banyak pengambilan (N) = 64 kali 

P(orange, biru merah muda, coklat) = 𝑃(𝐴)= 3/8 

Ditanyakan: banyaknya muncul warna merah, 

kuning, hijau, dan ungu = 𝑛(𝐵)? 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. 

 

Sebab: siswa menuliskan 

masalah dalam bahasa 

matematika. 
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Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

Ibu Ratih melakukan 

pengambilan 4 bunga sekaligus 

sebanyak 64 kali untuk 

mendapatkan warna yang sesuai 

untuk anaknya. Jika frekuensi 

relatif (peluang empirik) 

munculnya warna orange, biru, 

merah muda, dan coklat adalah 

3/8, maka banyaknya muncul 

warna merah, kuning, hijau, dan 

ungu pada percobaan tersebut 

adalah … kali 

Jawab: 

𝑃(𝐵)= 𝑃(𝐴𝑐) = 1 −
3

8
=

5

8
  

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑁
 

5

8
=

𝑛(𝐵)

64
 

𝑛(𝐵) =  
5 × 64

8
 

𝑛(𝐵) = 40 

Jadi banyaknya muncul bunga warna merah, 

kuning, hijau, dan ungu adalah 40 kali. 

 

Siswa dapat 

menghitung 

peluang teoritik 

dari suatu 

kejadian dengan 

benar. 

Rina berencana untuk membuat 

cimplo yang kemudian 

dibagikan kepada tetangga dan 

saudaranya. Rina mengukus 

cimplo tersebut menggunakan 

dua panci yang berbeda. Pada 

panci A cimplo yang dibuat 

berbentuk bunga sebanyak 8 

Diketahui:  

Panci A: jumlah cimplo bunga = 8 buah 

    Jumlah cimplo persegi = 7 buah 

    𝑛(𝑆) = 15 

Panci B: jumlah cimplo lingkaran = 10 buah 

   Jumlah cimplo persegi = 8 buah 

   𝑛(𝑆)= 18 

 

1. mendengarkan, berdiskusi, 

dan menulis tentang 

matematika. 

Sebab: siswa menuliskan 

masalah dalam bahasa 

matematika. 
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Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

buah dan persegi 7 buah, 

sedangkan pada panci B cimplo 

yang dibuat berbentuk lingkaran 

sebanyak 10buah dan persegi 8 

buah. Tentukan: 

a. peluang terambilnya 3 

cimplo bentuk bunga pada 

panci A  

b. peluang terambilnya 2 

cimplo bentuk lingkarang 

pada panci B. 

Ditanyakan: 

a. peluang terambilnya 3 cimplo bentuk bunga 

pada panci A  

b. peluang terambilnya 2 cimplo bentuk 

lingkarang pada panci B  

Jawab:  

a. 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

3

15
=

1

15
 

Jadi peluang terambilnya 3 cimplo bentuk 

bunga pada panci A yaitu sebesar 1/5 

b. 𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=

2

18
=

1

9
   

Jadi peluang terambilnya 2 cimplo bentuk lingkaran 

pada panci B yaitu sebesar 1/9. 

2. membuat konjektur, 

menyususn argumen, 

merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Sebab: siswa membuat 

generalisasi dalam bentuk 

kesimpulan. 

Siswa dapat 

menghitung 

peluang teoritik 

dari suatu 

kejadian dengan 

benar. 

 

Gambar di atas merupakan 

Diketahui:  

banyaknya peserta Ngarot: 

56 gadis berusia antara 18-20 tahun 

42 gadis berusia antara 12-17 tahun 

 40 gadis berusia 8-11 tahun 

𝑛(𝑆) = 56 + 42 + 40 = 138 

Ditanyakan: 

a. 𝑃(𝐴) = peluang terpilihnya gadis berusia 

antara 18-20 tahun 

1. menyatakan benda-benda 

nyata, situasi, dan peristiwa 

sehari-hari ke dalam bentuk 

model matematika (gambar, 

tabel, diagram, grafik, ekspresi 

aljabar). 

Sebab: siswa mengubah situasi 

atau peristiwa pada soal dalam 

bentuk ekspresi aljabar. 
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Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

kegiatan Ngarot pada perayaan 

Hari Jadi Indramayu diikuti oleh 

ratusan gadis dari berbagai usia, 

diantaranya: 

56 gadis berusia antara 18-20 

tahun 

42 gadis berusia antara 12-17 

tahun  

40 gadis berusia 8-11 tahun 

 

a. Jika Bupati Indramayu akan 

memilih satu orang dengan 

riasan terbaik, berapa 

peluang terpilihnya gadis 

berusia antara 18-20 tahun? 

b. Buatlah satu pertanyaan 

berdasarkan informasi di 

atas, kemudian jawablah 

pertanyaan yang telah dibuat. 

b. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan informasi 

yang telah diketahui dan beri 

penyelesaiannnya. 

Jawab: 

a. 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

56

138
=

28

69
 

Jadi peluang terpilihnya satu gadis berusia 

antara 18-20 tahun sebesar 
28

69
. 

b. Berapa peluang terpilihnya satu gadis yang 

tidak berusia antara 18-20 tahun? 

𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
28

69
=

41

69
 

Jadi peluang terpilihnya satu gadis yang tidak 

berusia antara 18-20 tahun sebesar 
41

69
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. menjelaskan dan membuat 

pertanyaan matematika yang 

dipelajari. 

Sebab: siswa diminta untuk 

membuat satu pertanyaan 

berdasarkan informasi yang 

ada. 

 

 



 

2
3
4
 

Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

Siswa dapat 

menghitung 

frekuensi 

harapan suatu 

kejadian dengan 

benar. 

Basit, Banyu, dan Yanuar 

sedang bermain panggalan di 

halaman sekolah. Jika peluang 

Banyu menang dalam permainan 

panggalan adalah 
4

7
, sedangkan 

peluang Yanuar menang lebih 

besar daripada peluang Basit 

menang, tentukan: 

a. peluang komplemen Banyu 

menang, 

b. frekuensi harapan Yanuar 

menang dari 56 kali 

bermain, 

c. frekuensi harapan Basit 

menang dari 35 kali 

bermain. 

Diketahui: 𝑃(𝐴)= peluang Banyu menang = 
4

7
 

𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) > 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) 

Ditanyakan:  

a. 𝑃(𝐴𝑐) 

b. 𝐹ℎ(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) dari 56 kali bermain? 

c. 𝐹ℎ(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) dari 35 kali bermain? 

 

Jawab: 

a. 𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
4

7
=

3

7
 

Jadi peluang banyu tidak menang adalah 
3

7
. 

b. Karena 𝑃(𝐴𝑐) =
3

7
 dan 

  𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) > 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔), 

maka 𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) =
2

7
   dan    

𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) =
1

7
 

𝐹ℎ(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔)

= 𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) × 𝑁 

 =
2

7
× 56 

 = 16 

1. membuat konjektur, 

menyususn argumen, 

merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Sebab: siswa membuat 

generalisasi dalam bentuk 

kesimpulan. 

 

2. menyatakan benda-benda 

nyata, situasi, dan peristiwa 

sehari-hari ke dalam bentuk 

model matematika (gambar, 

tabel, diagram, grafik, 

ekspresi aljabar). 

Sebab: siswa mengubah 

situasi atau peristiwa pada 

soal dalam bentuk ekspresi 

aljabar. 

5 12 



 

2
3
5
 

Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

Jadi, frekuensi harapan Yanuar menang dari 56 kali 

bermain adalah 16. 

c.  𝐹ℎ(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) = 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) × 𝑁 

=
1

7
× 35 

= 5 

Jadi, frekuensi harapan Basit menang dari 35 kali 

bermain adalah 5. 

 

Siswa dapat 

menuliskan 

definisi ruang 

sampel dan 

menghitung 

peluang suatu 

kejadian dengan 

benar. 

Jika diketahui beberapa anggota 

ruang sampel dari suatu kejadian 

pengetosan 3 buah kartu sebagai 

berikut. 

Diketahui: beberapa anggota ruang sampel dari 

kejadian pengetosan 3 buah kartu. 

Ditanyakan:  

a. Lengkapi diagram pohon di atas! 

b. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai 

ruang sampel? 

c. Hitunglah banyaknya anggota ruang sampel, 

dan berapa peluang kejadian kartu kedua 

terbuka sisi logo. 

 

 

1. Membaca dengan 

pemahaman suatu presentasi 

tertulis. 

Sebab: siswa dapat mengerti 

tentang cara menentukan 

titik sampel menggunakan 

diagram pohon. 

 

2. membuat konjektur, 

menyususn argumen, 

merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

6 12 



 

2
3
6
 

Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

 

a. Lengkapi diagram pohon di 

atas! 

b. Jelaskan apa yang kalian 

ketahui mengenai ruang 

Jawab: 

a.  

 

b. Ruang sampel merupakan himpunan semua 

hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Ruag 

sampel disimbolkan dengan huruf S dan 

banyaknya anggota ruang sampel dituliskan 

dengan 𝑛(𝑆). 

Sebab: siswa dapat 

merumuskan definisi 

mengenai ruang sampel. 



 

2
3
7
 

Indikator Soal Soal Jawaban  
Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
No 

Soal 
Skor  

sampel? 

c. Hitunglah banyaknya 

anggota ruang sampel, dan 

berapa peluang kejadian 

kartu kedua terbuka sisi logo. 

c. 𝑛(𝑆) = 8 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

4

8
=

1

2
 

Jadi peluang kejadian kartu kedua terbuka sisi 

logo adalah 
1

2
. 
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Lampiran A4. Soal TKKM 

 

SOAL TES  KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMPN 1 Karangampel 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi   : Peluang 

Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

Petunjuk khusus. 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

2. Dahulukan menjawab soal-soal yang mudah. 

3. Tanyakan pada guru jika ada soal yang tidak jelas. 

 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini. 

1. Nunu dan Pita sedang bermain tepakkan kartu di halaman rumahnya.  Setiap 

anak hanya memegang satu kartu. Sajikan kemungkinan hasil pengetosan kartu 

tersebut dalam bentuk diagram pohon dan jelaskan makna dari setiap titik 

sampelnya. 

 

2. Pada tradisi Ngarot, setiap anak perempuan yang menjadi peserta Ngarot harus 

menggunakan bunga kertas dengan bermacam-macam warna sebagai aksesoris 

kepalanya. Jika ibu Ratih telah menyiapkan bunga kertas pada sebuah kotak 

sebanyak 30 bunga kertas dengan warna dan jumlah yang dapat dilihat pada 

grafik berikut. 
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Ibu Ratih melakukan pengambilan 4 bunga sekaligus sebanyak 64 kali untuk 

mendapatkan warna yang sesuai untuk anaknya. Jika frekuensi relatif (peluang 

empirik) munculnya warna orange, biru, merah muda, dan coklat adalah 3/8, 

maka banyaknya muncul warna merah, kuning, hijau, dan ungu pada 

percobaan tersebut adalah … kali. 

3. Rina berencana untuk membuat cimplo yang kemudian dibagikan kepada 

tetangga dan saudaranya. Rina mengukus cimplo tersebut menggunakan dua 

panci yang berbeda. Pada panci A cimplo yang dibuat berbentuk bunga 

sebanyak 8 buah dan persegi 7 buah, sedangkan pada panci B cimplo yang 

dibuat berbentuk lingkaran sebanyak 10buah dan persegi 8 buah. Tentukan: 

a. peluang terambilnya 3 cimplo bentuk bunga pada panci A  

b. peluang terambilnya 2 cimplo bentuk lingkarang pada panci B. 
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4. Gambar di atas merupakan kegiatan Ngarot pada perayaan Hari Jadi 

Indramayu diikuti oleh ratusan gadis dari berbagai usia, diantaranya: 

56 gadis berusia antara 18-20 tahun 

42 gadis berusia antara 12-17 tahun  

40 gadis berusia 8-11 tahun 

a. Jika Bupati Indramayu akan memilih satu orang dengan riasan terbaik, 

berapa peluang terpilihnya gadis berusia antara 18-20 tahun? 

b. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan informasi di atas, kemudian jawablah 

pertanyaan yang telah dibuat. 

5. Basit, Banyu, dan Yanuar sedang bermain panggalan di halaman sekolah. Jika 

peluang Banyu menang dalam permainan panggalan adalah 
4

7
, sedangkan 

peluang Yanuar menang lebih besar daripada peluang Basit menang, tentukan: 

a. peluang komplemen Banyu menang, 

b. frekuensi harapan Yanuar menang dari 56 kali bermain, 

c. frekuensi harapan Basit menang dari 35 kali bermain. 

6. Jika diketahui beberapa anggota ruang sampel dari suatu kejadian pengetosan 3 

buah kartu sebagai berikut. 

 

a. Lengkapi diagram pohon di atas! 

b. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai ruang sampel? 

c. Hitunglah banyaknya anggota ruang sampel, dan berapa peluang kejadian 

kartu kedua terbuka sisi logo. 
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Lampiran A5. Rubrik Penilaian dan Kunci Jawaban TKKM 

 

RUBRIK PENILAIAN TKKM 

 

Berikut ini merupakan rubrik penskoran untuk mengevaluasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Indikator 

Penilaian 
Deskripsi Skor 

Kemampuan 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan sesuai 

permasalahan. 

 

Peserta didik tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal. 
0 

Peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal tetapi salah. 
1 

Peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal dengan benar dan tepat, 

namun banyak kekurangan. 

2 

Peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal dengan benar dan tepat, 

namun sedikit kekurangan. 

3 

Peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal dengan benar, tepat, dan 

lengkap. 

4 

Kemampuan 

menuliskan 

jawaban sesuai 

dengan maksud 

soal. 

Peserta didik sama sekali tidak menuliskan 

jawaban. 0 

Peserta didik hanya menuliskan angka-angka yang 

terdapat pada soal 1 

Peserta didik menuliskan jawaban, tetapi tidak 

sesuai permasalahan. 
2 

Peserta didik menuliskan jawaban sesuai dengan 

permasalahan, namun jawabannya salah. 
3 

Peserta didik menuliskan jawaban sesuai dengan 

permasalahan dan jawabannya benar 
4 

Kemampuan 

membuat 

tabel/diagram yang 

relevan dengan 

soal. 

Peserta didik sama sekali tidak membuat 

tabel/diagram. 
0 

Peserta didik membuat tabel/diagram, tetapi tidak 

mengisinya dengan jawaban. 1 

Peserta didik membuat tabel/diagram, tetapi tidak 

relevan dengan soal. 
2 
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Indikator 

Penilaian 
Deskripsi Skor 

Peserta didik membuat tabel/diagram yang relevan 

dengan soal, namun kurang tepat. 
3 

Peserta didik membuat tabel/diagram yang relevan 

dengan soal, namun kurang tepat. 
4 

Kemampuan 

menuliskan istilah-

istilah dan simbol-

simbol 

matematika. 

Peserta didik tidak menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 
0 

Peserta didik menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika, namun penulisannya 

seluruhnya tidak tepat. 

1 

Peserta didik menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika, namun penulisannya 

belum tepat. 

2 

Peserta didik menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika, namun penulisannya 

ada sedikit kesalahan. 

3 

Peserta didik menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika, dan seluruhnya tepat. 

 

4 

Kemampuan 

membuat simpulan 

secara tertulis 

menggunakan 

bahasa sendiri. 

Peserta didik tidak menuliskan simpulan 

menggunakan bahasanya sendiri. 
0 

Peserta didik hanya menuliskan kata “Jadi”, tanpa 

melengkapi kesimpulan tersebut. 1 

Peserta didik menuliskan simpulan menggunakan 

bahasanya sendiri, namun tidak sesuai dengan soal. 
2 

Peserta didik menuliskan simpulan menggunakan 

bahasanya sendiri, sesuai dengan 

soal, namun belum tepat. 

3 

Peserta didik menuliskan simpulan menggunakan 

bahasanya sendiri, sesuai dengan soal, dan tepat. 
4 
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KUNCI JAWABAN SOAL TKKM 

 

No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

1. Diketahui: setiap anak memegang satu kartu. 

Ditanyakan: jelaskan setiap titik sampel yang telah dibuat. 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

K (sisi kartun) dan L (sisi logo) 

 

Kemampuan membuat 

tabel/diagram yang relevan 

dengan soal. 

4 

• Titik sampel KK bermakna bahwa kartu Nunu dan Pita menghasilkan kejadian 

sisi kartun. 

• Titik sampel KL bermakna bahwa kartu Nunu menghasilkan kejadian sisi kartun 

sedangkan kartu Pita menghasilkan kejadian sisi logo. 

• Titik sampel LK bermakna bahwa kartu Nunu menghasilkan kejadian sisi logo 

sedangkan kartu Pita menghasilkan kejadian sisi kartun. 

• Titik sampel LL bermakna bahwa kartu Nunu dan Pita menghasilkan kejadian 

sisi logo. 

Kemampuan menuliskan 

jawaban sesuai dengan maksud 

soal. 

4 

Jumlah Skor 12 

2
4
3
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

2. Diketahui: 

Banyak bunga kertas = 30 bunga 

Bunga merah = 6                                 Bunga biru = 2 

Bunga orange = 5                                Bunga merah muda = 4 

Bunga kuning = 3                                Bunga ungu = 2 

Bunga hijau = 3                                   Bunga coklat = 5 

Banyak pengambilan (N) = 64 kali 

P(orange, biru merah muda, coklat) = 𝑃(𝐴)= 3/8 

Ditanyakan: banyaknya muncul warna merah, kuning, hijau, dan ungu = 𝑛(𝐵)? 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

Jawab: 

𝑃(𝐵)= 𝑃(𝐴𝑐) = 1 −
3

8
=

5

8
  

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑁
 

5

8
=

𝑛(𝐵)

64
 

𝑛(𝐵) =  
5 × 64

8
 

𝑛(𝐵) = 40 

Kemampuan menuliskan 

istilah-istilah dan simbol-

simbol matematika. 

4 

Jadi banyaknya muncul bunga warna merah, kuning, hijau, dan ungu adalah 40 kali. 

 

Kemampuan membuat 

simpulan secara tertulis 

menggunakan bahasa sendiri. 

4 

Jumlah Skor 12 

2
4
4
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

3. Diketahui:  

Panci A: jumlah cimplo bunga = 8 buah 

    Jumlah cimplo persegi = 7 buah 

    𝑛(𝑆) = 15 

Panci B: jumlah cimplo lingkaran = 10 buah 

   Jumlah cimplo persegi = 8 buah 

   𝑛(𝑆)= 18 

Ditanyakan: 

a. peluang terambilnya 3 cimplo bentuk bunga pada panci A  

b. peluang terambilnya 2 cimplo bentuk lingkarang pada panci B 

 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

 Jawab:  

a. 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

3

15
=

1

15
 

b. 𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=

2

18
=

1

9
   

 

Kemampuan menuliskan 

istilah-istilah dan simbol-

simbol matematika. 

4 

a. Jadi peluang terambilnya 3 cimplo bentuk bunga pada panci A yaitu sebesar 1/5 

b. Jadi peluang terambilnya 2 cimplo bentuk lingkaran pada panci B yaitu sebesar 

1/9. 

Kemampuan membuat 

simpulan secara tertulis 

menggunakan bahasa sendiri. 

4 

Jumlah Skor  12 

4. Diketahui:  

banyaknya peserta Ngarot = 56 gadis berusia antara 18-20 tahun 

 42 gadis berusia antara 12-17 tahun 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

2
4
5
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

 40 gadis berusia 8-11 tahun 

𝑛(𝑆) = 56 + 42 + 40 = 138 

Ditanyakan: 

a. 𝑃(𝐴) = peluang terpilihnya gadis berusia antara 18-20 tahun 

b. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan informasi yang telah diketahui dan beri 

penyelesaiannnya. 

 

Jawab: 

a. 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

56

138
=

28

69
 

b. Berapa peluang terpilihnya satu gadis yang tidak berusia antara 18-20 tahun? 

𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
28

69
=

41

69
 

 

Kemampuan menuliskan 

istilah-istilah dan simbol-

simbol matematika. 

4 

a. Jadi peluang terpilihnya satu gadis berusia antara 18-20 tahun sebesar 
28

69
. 

b. Jadi peluang terpilihnya satu gadis yang tidak berusia antara 18-20 tahun sebesar 
41

69
. 

Kemampuan membuat 

simpulan secara tertulis 

menggunakan bahasa sendiri. 

4 

Jumlah Skor  12 

5. Diketahui: 𝑃(𝐴)= peluang Banyu menang = 
4

7
 

𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) > 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) 

Ditanyakan:  

a. 𝑃(𝐴𝑐) 

b. 𝐹ℎ(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) dari 56 kali bermain? 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

2
4
6
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

c. 𝐹ℎ(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) dari 35 kali bermain? 

Jawab: 

a. 𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
4

7
=

3

7
 

b. Karena 𝑃(𝐴𝑐) =
3

7
 dan  𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) > 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔), maka 

𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) =
2

7
   dan    𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) =

1

7
 

𝐹ℎ(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) = 𝑃(𝑌𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) × 𝑁 

    =
2

7
× 56 

    = 16 

c.  𝐹ℎ(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) = 𝑃(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔) × 𝑁 

=
1

7
× 35 

= 5 

Kemampuan menuliskan 

istilah-istilah dan simbol-

simbol matematika. 

4 

a. Jadi peluang banyu tidak menang adalah 
3

7
. 

b. Jadi, frekuensi harapan Yanuar menang dari 56 kali bermain adalah 16. 

c. Jadi, frekuensi harapan Basit menang dari 35 kali bermain adalah 5. 

 

Kemampuan membuat 

simpulan secara tertulis 

menggunakan bahasa sendiri. 

4 

Jumlah skor 12 

6. Diketahui: beberapa anggota ruang sampel dari kejadian pengetosan 3 buah kartu. 

Ditanyakan:  

a. Lengkapi diagram pohon di atas! 

b. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai ruang sampel? 

c. Hitunglah banyaknya anggota ruang sampel, dan berapa peluang kejadian 

Kemampuan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan 

sesuai permasalahan. 

4 

 

2
4
7
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

kartu kedua terbuka sisi logo. 

Jawab: 

a.  

 
 

 

Kemampuan membuat 

tabel/diagram yang relevan 

dengan soal. 

4 

 

b. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu 

kejadian. Ruag sampel disimbolkan dengan huruf S dan banyaknya anggota 

ruang sampel dituliskan dengan 𝑛(𝑆). 
c. 𝑛(𝑆) = 8 

Kemampuan menuliskan 

istilah-istilah dan simbol-

simbol matematika. 

4 

 
2
4
8
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No Jawaban Indikator penilaian 
Bobot 

maksimal 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

4

8
=

1

2
 

 

Jumlah skor  12 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 

0,72
  

 

2
4
9
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Lampiran A6. Kisi-kisi dan angket self-confidence matematis 

 

KISI-KISI ANGKET SELF-CONFIDENCE MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMPN 1 Karangampel 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

 

No Indikator Pernyataan 
No 

Pernyataan 

Pernyataan 

Positif Negatif 

1. 

Percaya kepada 

kemampuan 

sendiri 

Saya mampu menjelaskan 

kembali materi 

matematika yang sudah 

dijelaskan guru 

1 √  

Saya merasa sukar 

menyelesaikan soal-soal 

matematika berbentuk 

cerita 

2  √ 

Saya putus asa ketika 

mengikuti pelajaran 

matematika 

3  √ 

Saya yakin akan berhasil 

dalam ujian matematika 
4 √  

Saya yakin dapat 

menjelaskan secara lisan 

pendapat atau materi 

matematika di depan kelas 

5 √  

2. 

Bertindak 

mandiri dalam 

mengambil 

keputusan 

Saya yakin dapat 

mempelajari matematika 

serumit apapun 

6 √  

Saya mudah mencari 

informasi tentang 

matematika di internet 

7 √  

Saya malu ketika harus 

mengerjakan soal 

matematika di depan kelas 

8  √ 

Saya kurang mampu 

memahami materi 

matematika sehingga 

perlu bantuan guru 

9  √ 

Saya putus asa ketika 

harus melakukan 

generalisasi terhadap 

10  √ 
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No Indikator Pernyataan 
No 

Pernyataan 

Pernyataan 

Positif Negatif 

suatu masalah atau situasi 

matematika 

3. 

Memiliki 

konsep diri 

yang positif 

saya merasa bingung 

ketika guru mulai 

menjelaskan materi 

matematika yang baru 

11  √ 

Saya mampu 

mengaplikasikan teori 

dalam masalah 

matematika 

12 √  

Saya mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan 

masalah grafik dalam 

matematika 

13  √ 

Saya dapat memahami 

materi matematika pada 

umumnya 

14 √  

Saya memiliki 

keingintahuan yang tinggi 

dalam matematika 

15 √  

4. 

Berani 

mengungkapkan 

pendapat 

Saya malu berpartisipasi 

dalam diskusi matematika 
16  √ 

Saya berani menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

guru matematika di kelas 

17 √  

Saya mampu 

mengekspresikan solusi 

masalah matematika 

secara lisan 

18 √  

Saya malu berpartisipasi 

dalam diskusi matematika 
19  √ 

Saya gugup ketika 

melakukan presentasi 

matematika di depan kelas 

20  √ 
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ANGKET  

SELF-CONFIDENCE MATEMATIS 

 

Petunjuk pengisian 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor absen Anda. 

2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan, kemudian bubuhkan tanda  √  pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Anda.  

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S   : Setuju      STS : Sangat Tidak Setuju 

RR: Ragu-ragu 

 

 

Nama Siswa : 

Kelas  :  

Nomor Absen : 

    

No Pernyataan 
Respon 

SS S RR TS STS 

1 
Saya mampu menjelaskan kembali materi 

matematika yang sudah dijelaskan guru 

     

2 
Saya merasa sukar menyelesaikan soal-soal 

matematika berbentuk cerita 

     

3 
Saya putus asa ketika mengikuti pelajaran 

matematika 

     

4 Saya yakin akan berhasil dalam ujian matematika      

5 
Saya yakin dapat menjelaskan secara lisan pendapat 

atau materi matematika di depan kelas 

     

6 
Saya yakin dapat mempelajari matematika serumit 

apapun 

     

7 
Saya mudah mencari informasi tentang matematika 

di internet 

     

8 Saya malu ketika harus mengerjakan soal      
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No Pernyataan 
Respon 

SS S RR TS STS 

matematika di depan kelas 

9 
Saya kurang mampu memahami materi matematika 

sehingga perlu bantuan guru 

     

10 
Saya putus asa ketika harus melakukan generalisasi 

terhadap suatu masalah atau situasi matematika 

     

11 
saya merasa bingung ketika guru mulai menjelaskan 

materi matematika yang baru 

     

12 
Saya mampu mengaplikasikan teori dalam masalah 

matematika 

     

13 
Saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah grafik dalam matematika 

     

14 
Saya dapat memahami materi matematika pada 

umumnya 

     

15 
Saya memiliki keingintahuan yang tinggi dalam 

matematika 

     

16 Saya malu berpartisipasi dalam diskusi matematika      

17 
Saya berani menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru matematika di kelas 

     

18 
Saya mampu mengekspresikan solusi masalah 

matematika secara lisan 

     

19 Saya malu berpartisipasi dalam diskusi matematika      

20 
Saya gugup ketika melakukan presentasi 

matematika di depan kelas 

     

 



Lampiran A5. LO Keterlaksanaan Pembelajaran 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah : SMPN 1 Karangampel 

Nama Guru :  

Pertemuan : 

 

A. Petunjuk 

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak” sesuai hasil pengamatan Anda. 

2. Berilah skor yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda. 

3. Pedoman penilaian pemberian skor adalah sebagai berikut. 

 

Skor  Keterangan  

4 Sangat baik 

3 Baik  

2 Cukup  

1 Kurang baik 

  

B. Penilaian  

No Ativitas yang diamati 
Keterpenuhan Skala penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

 PENDAHULUAN 

1. Guru mempersiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa 

      

2. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

      

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

      

4. Guru menyampaikan apersepsi       

 KEGIATAN INTI 

5. Guru memberikan penjelasan 

secara runtut sesuai dengan 

tahapan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika 

      

6. Guru memberikan kesempatan       



No Ativitas yang diamati 
Keterpenuhan Skala penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

kepada siswa untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya 

 

7. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

      

8. Guru memandu dan menjadi 

fasilitator ketika diskusi 

berlangsung 

      

9. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

      

10. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap pendapat siswa 

      

11. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa atas pekerjaan yang 

telah dilakukan 

      

12. Guru memberikan tes sebagai 

evaluasi harian 

      

 PENUTUP 

13. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pelajaran hari ini 

      

14. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

      

SKOR TOTAL  

RATA-RATA (�̅�)  

 

C. Kriteria Penilaian 

Interval Interpretasi Hasil 

1,00 ≤ �̅� < 1,99 Tidak Baik  

2,00 ≤ �̅� < 2,99 Kurang Baik  

3,00 ≤ �̅� < 3,49 Cukup Baik  

3,50 ≤ �̅� < 4,00 Baik  

 

 

 



Komentar/Saran: 

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

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

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

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

        

Karangampel, ........................ 

       Observer, 

 

 

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



Lampiran A8. Kisi-kisi dan Lembar Observasi Keaktifan Siswa 

 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA  

Nama Sekolah : SMPN 1 Karangampel 

Kelas   : VIII 

Semester  : II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2  x  40 menit 

Model   : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

 

Tahapan Pernyataan 
No 

Pernyataan 

Assurance 
Mendengarkan guru menyampaikan motivasi kepada siswa. 

(kegiatan mendengarkan) 
1 

Relevance 

Mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan manfaat mempelajari materi pokok Peluang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(kegiatan mendengarkan) 

2 

Menjawab pertanyaan guru tentang materi pertemuan 

sebelumnya. 

(kegiatan lisan) 

3 

Interest 

Pembentukan  kelompok. 

(kegiatan mendengarkan) 
4 

Berdiskusi tentang LKS yang diberikan guru secara 

berkelompok. 

(kegiatan lisan, menulis, mendengarkan, dan mental) 

5 

Assessment 

Salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

(kegiatan lisan dan mendengarkan) 

6 

Mendengarkan pemaparan jawaban siswa yang presentasi. 

(kegiatan mendengarkan) 
7 

Satisfaction 

Mengoreksi dan memberi tanggapan tentang jawaban yang 

telah dipaparkan siswa. 

(kegiatan mendengarkan dan lisan) 

 

8 

Membuat resume tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran. 

(kegiatan menulis) 

9 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

 

 

Nama Sekolah : SMPN 1 Karangampel 

Kelas   : VIII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2  x  40 menit 

Model   : ARIAS Bernuansa Etnomatematika 

 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti. 

2. Bubuhkan angka 1,2,3, atau 4 pada setiap kolom skor sesuai dengan kriteria 

penilaian yang muncul. 

 

No  Pernyataan Kriteria Penilaian Skor  

1. Mendengarkan guru 

menyampaikan 

motivasi kepada siswa 

1. Tidak mendengarkan guru  atau melakukan 

aktivitas lain 

2. Kurang dalam mendengarkan dan 

memperhatikan guru menyampaikan 

motivasi 

3. Mendengarkan dan memperhatikan guru 

menyampaikan motivasi 

4. Sangat mendengarkan dan memperhatikan 

guru menyampaikan motivasi dengan serius 

 

2. Mendengarkan guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

manfaat mempelajari 

materi pokok Peluang 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

1. Tidak mendengarkan guru  atau melakukan 

aktivitas lain 

2. Kurang dalam mendengarkan dan 

memperhatikan guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran 

3. Mendengarkan dan memperhatikan guru 

menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

4. Sangat mendengarkan dan memperhatikan 

guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran dengan serius 

 

3. Menjawab pertanyaan 

guru tentang materi 

pertemuan 

sebelumnya 

1. Tidak menjawab pertanyaan yang 

disampaikan guru 

2. Kurang aktif dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru 

3. Aktif dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

4. Sangat aktif menjawab pertanyaan yang 

 



No  Pernyataan Kriteria Penilaian Skor  

diajukan guru 

4. Pembentukan  

kelompok. 

1. Tidak membentuk kelompok  

2. Kurang aktif dalam pembentukan kelompok 

3. Aktif dalam membentuk kelompok  

4. Sangat aktif dan cepat dalam membentuk 

kelompok 

 

5. 

 

 

 

 

Berdiskusi tentang 

LKS yang diberikan 

guru secara 

berkelompok. 

 

1. Tidak mengikuti kegiatan diskusi kelompok 

2. Kurang aktif dalam mendiskusikan LKS 

yang diberikan 

3. Aktif dan tertib dalam mendiskusikan LKS 

yang diberikan 

4. Sangat aktif dan tertib dalam mendiskusikan 

LKS yang diberikan 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Mempresentasikan 

hasil diskusinya di 

depan kelas. 

 

 

 

 

1. Tidak mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

2. Kurang berinisiatif untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya 

3. Memiliki inisiatif untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya 

4. Sangat aktif dan berinisiatif untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

7. Mendengarkan 

pemaparan jawaban 

siswa yang presentasi. 

1. Tidak mendengarkan pemaparan jawaban 

siswa yang presentasi  atau melakukan 

aktivitas lain 

2. Kurang dalam mendengarkan dan 

memperhatikan pemaparan jawaban siswa 

yang presentasi 

3. Mendengarkan dan memperhatikan 

pemaparan jawaban siswa yang presentasi 

4. Sangat memperhatikan dan mendengarkan 

guru menyampaikan motivasi 

 

8. Mengoreksi dan 

memberi tanggapan 

tentang jawaban yang 

telah dipaparkan 

siswa. 

 

1. Tidak memberikan tanggapan sedikitpun 

2. Kurang aktif dalam memberikan tanggapan 

tentang jawaban yang telah dipaparkan  

3. Aktif dalam memberikan tanggapan tentang 

jawaban yang telah dipaparkan 

4. Sangat aktif dalam memberikan tanggapan 

tentang jawaban yang telah dipaparkan 

 

9. Membuat resume 

tentang point-point 

penting yang muncul 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

1. Tidak membuat resume  

2. Kurang aktif dalam membuat resume 

3. Aktif dalam membuat resume  

4. Sangat aktif dan bersemangat dalam 

membuat resume 

 

 



Lampiran A9. Pedoman Wawancara 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA TES  

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

I. Tujuan Wawancara 

Tujuan dari kegiatan wawancara yaitu untuk mengetahui alasan siswa 

menjawab soal tes kemampuan komunikasi matematis yang diberikan serta 

mengetahui tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa. 

II. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunaka yaitu wawancara tidak terstruktur 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Pertanyaan yang diajukan memiliki inti dan maksud yang sama, meskipun 

kalimat yang digunakan berbeda. 

2) Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kesalahan pemahaman konsep 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tes kemampuan komunikasi 

matematis. 

3) Pertanyaan yang diajukan menggunakan bahasa yang tepat dengan 

perkembangan siswa. 

4) Apabila siswa tidak memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan, maka 

peneliti akan memperjelas pertanyaan tersebut menjadi lebih sederhana 

dengan inti permasalahan yang tetap sama. 

5) Siswa yang menjadi subjek wawancara yaitu siswa yang memenuhi indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan masalah peluang 

berdasarkan kategori tes kemampuan komunikasi matematis. 

6) Pemilihan siswa yang menjadi subjek wawancara yaitu  menggunakan 

pengelompokkan sesuai kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

tingkat kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. 

III. Pelaksanaan   

Pelaksanaan kegiatan wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut. 



1) Wawancara dilaksanakan dengan tatap muka langsung antara peneliti dengan 

siswa yang telah dipilih berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. 

2) Siswa diberikan soal tes komunikasi matematis, kemudian peneliti 

memberikan pertanyaan kepada siswa berdasarkan pedoman wawancara. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

4) Peneliti melakukan klarifikasi terhadap jawaban yang kurang tepat atau 

kurang jelas. 

5) Apabila dirasa perlu, maka siswa diminta untuk menuliskan jawaban sesuai 

dengan yang di ucapkan siswa. 

IV. Pedoman Pertanyaan Wawancara 

Pertanyaan diajukan untuk setiap soal yang berkaitan dengan tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan ketentuan sebagai berikut. 

No Indikator KKM Pernyataan 

1. Menyatakan benda-benda 

nyata, situasi, dan peristiwa 

sehari-hari ke dalam bentuk 

model matematika (gambar, 

tabel, diagram, grafik, 

ekspresi aljabar) 

Informasi apa saja yang Anda dapatkan dari 

soal tersebut? 

Bagaimana Anda dapat menyajikan tabel 

tersebut? Uraikan jawaban Anda secara 

urut. 

Apakah diagram tersebut sudah tepat 

menginterpretasikan penyelesaian soal? 

2. Menjelaskan ide dan model 

matematika (gambar, tabel, 

diagram, grafik, ekspresi 

aljabar) ke dalam bahasa 

biasa 

Uraikan dengan jelas langkah-langkah yang 

Anda gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

Apakah penyelesaian yang Anda lakukan 

sudah tepat? 

3. Menjelaskan dan membuat 

pertanyaan matematika 

yang dipelajari 

Bagaimana cara Anda membuat pertanyaan 

tersebut? 

Apakah sudah sesuai dengan informasi yang 

terdapat pada soal? 



No Indikator KKM Pernyataan 

4. mendengarkan, berdiskusi, 

dan menulis tentang 

matematika 

Bagaimana cara Anda membaca grafik dan 

tabel yang ada pada soal? 

5. membaca dengan 

pemahaman suatu 

presentasi tertulis 

Apakah penjelasan yang Anda tuliskan 

sudah tepat? Mengapa? 

6. membuat konjektur, 

menyususn argumen, 

merumuskan definisi dan 

generalisasi 

Bagaimana Anda dapat menyusun 

kesimpulan seperti ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI SILABUS 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi silabus ini disusun untuk mengetahui tingkat validasi 

silabus yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat 

pembelajaran model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidiakn :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar : 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari 

suatu percobaan. 

 



C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap silabus yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas silabus yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan silabus pada penelitian ini memuat : a) 

indikator pencapaian kompetensi, b) materi ajar, c) model 

pembelajaran, d) sumber belajar, e) media pembelajaran, f) 

penilaian hasil belajar, g) alokasi waktu, dan h) bahasa. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

D. 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 peluang sesuai 

dengan KI dan KD. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Tidak 

menggunakan  

kata kerja 

operasional 

dan tidak 

sesuai dengan 

KI dan KD 

Menggunakan 

kata kerja 

operasional 

dan sesuai 

dengan KI dan 

KD 



2. Materi Ajar 

Kesesuaian materi ajar yang termuat dalam silabus dengan KI 

dan KD. 

 

 

 

 

3. Model Pembelajaran 

Kesesuaian antara silabus dengan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika. 

 

 

 

 

 

 

4. Sumber Belajar 

Kesesuaian sumber belajar dengan materi. 

 

 

 

 

 

5. Media Pembelajaran  

Kesesuaian antara media pembelajaran dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Materi tidak 

sesuai dengan 

KI dan KD 

Materi sesuai 

dengan KI dan 

KD 

1 2 3 4 5 

Silabus tidak 

sesuai dengan 

model ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

Silabus sesuai 

dengan model 

ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

1 2 3 4 5 

Sumber 

belajar tidak 

sesuai dengan 

materi 

Sumber 

belajar sesuai 

dengan materi 

1 2 3 4 5 

Media 

pembelajaran 

tidak sesuai 

dengan model 

yang 

digunakan 

Media 

pembelajaran 

sesuai dengan 

model yang 

digunakan 



 

6. Penilaian Hasil Belajar  

Teknik, jenis, bentuk soal sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi. 

 

 

 

 

 

7. Alokasi Waktu  

Kesesuaian antara beban materi dengan waktu yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

8. Bahasa 

Kesesuaian tata bahasa dengan EYD dan komunikatif. 

 

 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

1 2 3 4 5 

Teknik, jenis, 

bentuk soal 

tidak sesuai 

dengan 

indikator 

Teknik, jenis, 

bentuk soal 

sesuai dengan 

indikator 

1 2 3 4 5 

Alokasi yang 

disediakan tidak 

sesuai dengan 

kegiatan 

pembelajaran 

Alokasi yang 

disediakan 

sesuai dengan 

kegiatan 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

Tata bahasa  

yang digunakan 

tidak sesuai 

dengan EYD dan 

komunikatif 

Tata bahasa  

yang 

digunakan 

sesuai dengan 

EYD dan 

komunikatif 

 



 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada 

kolom saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

 

................., ..................... 

                                                                                          Validator 

 

 

 

___________________ 



LEMBAR VALIDASI RPP 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi RPP ini disusun untuk mengetahui tingkat validasi 

RPP yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat 

pembelajaran ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidiakn :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 



Kompetensi Dasar : 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap RPP yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas RPP yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Pengembangan RPP pada penelitian ini memuat : a) 

Kesesuaian RPP dengan kurikulum, b) Memperhatikan prinsip 

pengembangan RPP, c) Sistematika penulisan RPP, d) 

Kesesuaian idenitas dengan standar isi, e) Kesesuaian alokasi 

penggunaan waktu pembelajaran, f) Kegiatan pembelajaran 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, g) 

Kesesuaian KD dengan standar isi, h) Pencapaian indikator 

sesuai dengan KI dan KD, i) Perencanaan rumusan tujuan 

pembelajaran, j) Ketepatan materi ajar dengan tujuan 

pembelajaran, k) Ketepatan model pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran, l) Penerapan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika, m) Kejelasan langkah-langkah pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, n) 

Kesesuaian instrumen penilaian dengan indikator, o) 

Kesesuaian penggunaan alat dan sumber-sumber belajar, p) 

Keterbacaan bahasa, q) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, r) Pemanfaatan bahasa secara 

efektif dan efisien. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-



tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1. Kesesuaian RPP dengan Kurikulum 

Komponen RPP sesuai dengan Kurikulum 2013 (identitas, 

alokasi waktu, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, metode, sintak pembelajaran, alat dan sumber belajar, 

media pembelajaran, dan penilaian) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memperhatikan Prinsip Pengembangan RPP 

Indikatornya: jelas, fleksibel, kegiatan-kegiatan yang disusun 

sesuai kompetensi dasar, utuh, dan menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Komponen 

RPP tidak 

sesuai standar 

isi Kurikulum 

2013 

Komponen 

RPP sesuai 

standar isi 

Kurikulum 

2013 

1 2 3 4 5 

Tidak 

memperhatikan 

prinsip dalam 

pengembangan 

Memperhatikan 

prinsip dalam 

pengembangan 

 



3. Sistematika Penulisan RPP 

Urutan penulisan komponen-komponen RPP sesuai dengan 

standar isi Kurikulum 2013. 

 

 

 

 

 

 

4. Kesesuaian Idenitas dengan Standar Isi 

Indikator RPP yang digunakan sesuai dengan standar isi. 

 

 

 

 

 

5. Kesesuaian Alokasi Penggunaan Waktu Pembelajaran 

Alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan KD, materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Sistematika 

penulisan 

komponen RPP 

tidak sesuai 

dengan standar 

isi 

Sistematika 

penulisan 

komponen RPP 

tidak sesuai 

dengan standar 

isi 

 

1 2 3 4 5 

Identitas RPP 

tidak sesuai 

dengan standar 

isi 

Identitas RPP 

sesuai dengan 

standar isi 

 

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 

 



6. Kegiatan Pembelajaran Mengembangkan Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Kegiatan pembelajaran matematis yang tersusun pada RPP dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kesesuaian KD dengan Standar Isi 

KD yang dikembangkan sesuai dengan Standar Isi 

 

 

 

 

 

 

8. Pencapaian Indikator Sesuai dengan KI dan KD 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan merujuk pada KI dan KD. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Kegiatan 

pembelajaran tidak 

dapat 

mengembangkan 

komunikasi 

matematis 

Kegiatan 

pembelajaran dapat 

mengembangkan 

komunikasi 

matematis 

 

1 2 3 4 5 

KD yang 

dikembangkan tidak 

sesuai dengan 

Standar Isi 

KD yang 

dikembangkan sesuai 

dengan Standar Isi 

1 2 3 4 5 

Pencapaian indikator 

tidak sesuai dengan 

KI dan KD 

Pencapaian indikator 

sesuai dengan KI dan 

KD 

 



9. Perencanaan Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Rumusan tujuan pembelajaran dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan merujuk pada KI, KD, dan indikator. 

 

 

 

 

10. Ketepatan Materi Ajar dengan Tujuan Pembelajaran 

Materi ajar yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

11. Ketepatan Model Pembelajaran dengan Tujuan Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

12. Penerapan Model ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan sintaks 

model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan tujuan 

pembelajaran tidak 

merujuk pada KI, 

KD, dan Indikator 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

merujuk pada KI, 

KD, dan Indikator 

 

1 2 3 4 5 

Materi ajar yang 

dikembangkan tidak 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

Materi ajar yang 

dikembangkan sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

1 2 3 4 5 

Model pembelajaran 

tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

Model pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

1 2 3 4 5 

Kegiatan 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan model 

ARIAS bernuansa 

etnomatematika 

Kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan model 

ARIAS bernuansa 

etnomatematika 

 



13. Kejelasan Langkah-Langkah Pembelajaran meliputi Kegiatan 

Pendahuluan, Inti, dan Penutup 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

14. Kesesuaian Instrumen Penilaian dengan Indikator 

Soal-soal yang digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa sesuai 

dengan indikator. 

 

 

 

 

 

15. Kesesuaian Penggunaan Alat dan Sumber-Sumber Belajar 

Penggunaan alat dan sumber belajar sesuai dengan KD dan 

Model Pembelajaran yang digunakan. 

 

 

 

 

 

16. Keterbacaan Bahasa 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Langkah-langkah 

pembelajaran tidak 

tersusun dengan 

jelas 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

tersusun dengan jelas 

 

1 2 3 4 5 

Soal-soal tidak 

sesuai dengan 

indikator 

Soal-soal sesuai 

dengan indikator 

1 2 3 4 5 

Alat dan Sumber 

belajar tidak sesuai 

dengan KD dan 

Model Pembelajaran 

Alat dan Sumber 

belajar sesuai dengan 

KD dan Model 

Pembelajaran 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

mudah dipahami  

Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami  

 



17. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

18. Pemanfaatan Bahasa Secara Efektif dan Efisien 

Bahasa yang digunakan efektif dan efisien. 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap RPP pada kolom 

saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

sesuai  dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar 

Bahasa yang 

digunakan sesuai  

dengan kaidah 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

efektif dan efisien 

Bahasa yang 

digunakan efektif dan 

efisien 

 



G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

 

................., ..................... 

                                                                                         Validator 

 

 

 

                                                                                           ___________________  

 



LEMBAR VALIDASI LKS 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi LKS ini disusun untuk mengetahui tingkat validasi 

LKS yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat 

pembelajaran model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidiakn :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar : 

3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 



C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap LKS yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas LKS yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Pengembangan LKS pada penelitian ini memuat : a) 

Kesesuaian tujuan LKS dengan indikator pembelajaran, b) 

Sistematika yang digunakan dalam LKS, c) Kelengkapan 

urutan cara kerja, d) Adanya pertanyaan untuk menguji 

kemampuan komunikasi matematis, e) Kebenaran konsep,           

f) Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, g) 

Tampilan LKS menarik, h) Keterbacaan bahasa, i) Kesesuaian 

dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

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. Sistematika yang Digunakan dalam LKS 

 

 

 

 

 

3. Kelengkapan Urutan Cara Kerja 

 

 

 

 

 

4. Adanya Pertanyaan untuk Menguji Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

 

 

 

 

 

 

5. Kebenaran Konsep 

 

 

 

 

6. Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Penyusunan 

LKS ditulis 

tidak dengan 

sistematis 

Penyusunan 

LKS ditulis 

dengan 

sistematis 

 

1 2 3 4 5 

Kelengkapan 

urutan cara kerja 

dalam LKS 

tidak baik 

Kelengkapan 

urutan cara 

kerja dalam 

LKS baik 

 

1 2 3 4 5 

Penggunaan 

LKS tidak dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa 

Penggunaan LKS 

dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa 

 

1 2 3 4 5 

Kebenaran 

konsep tidak 

jelas 

Kebenaran 

konsep jelas 

 

1 2 3 4 5 

Tidak ada 

pertanyaan 

tentang 

kemampuan 

komunikasi 

Ada pertanyaan 

tentang 

kemampuan 

komunikasi 

 



7. Tampilan LKS Menarik 

 

 

 

 

8. Keterbacaan Bahasa  

 

 

 

 

 

9. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

 

 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

sesuai dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

 

1 2 3 4 5 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

mudah dipahami 

Bahasa yang 

digunakan 

mudah 

dipahami 

 

1 2 3 4 5 

Tampilan LKS 

tidak menarik 

Tampilan LKS 

menarik 

 



F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap LKS pada kolom 

saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

................., ..................... 

                                                                                          Validator 

 

 

 

                                                                                           ___________________  

 

 



LEMBAR VALIDASI SOAL TES  

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi soal kemampuan penalaran matematika ini disusun 

untuk mengetahui tingkat validasi soal kemampuan komunikasi 

matematis yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen 

penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidiakn :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI 3:  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 



Kompetensi Dasar : 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan. 

 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap soal kemampuan komunikasi matematis yang telah 

saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas soal kemampuan komunikasi 

matematis yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan soal kemampuan komunikasi matematis pada 

penelitian ini memuat : a) soal sesuai dengan kompetensi dasar 

dan indikator, b) Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematika, c) kejelasan 

batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang akan diukur, d) 

pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah 

yang benar, e) penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan 

mathematics equation yang tepat, f) tampilan gambar/tabel 

pada soal jelas dan mudah dipahami, g) rumusan butir soal 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, h) 

rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, dan i) rumusan butir soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 



6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1. Soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator 

 

 

 

 

 

 

2. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan indikator kemampuan 

komunikasi matematis  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kejelasan batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang akan 

diukur 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 

Soal tidak 

sesuai dengan 

kompetensi 

dasar dan 

indikator 

Soal sesuai 

dengan 

kompetensi 

dasar dan 

indikator 

 

1 2 3 4 5 

Isi materi yang 

ditanyakan  tidak 

sesuai dengan 

indikator 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

Isi materi yang 

ditanyakan  

sesuai dengan 

indikator 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

1 2 3 4 5 

Tidak jelas 

batasan 

pertanyaan atau 

ruang lingkup 

yang akan 

diukur 

 

Jelas batasan 

pertanyaan atau 

ruang lingkup 

yang akan 

diukur 

 

 



4. Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah 

yang benar 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics 

equation yang tepat  

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan gambar/tabel pada soal jelas dan mudah dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

1 2 3 4 5 

Tampilan 

gambar/tabel 

pada soal 

tidak jelas dan 

sulit dipahami 

 

Tampilan 

gambar/tabel 

pada soal jelas 

dan mudah 

dipahami 

 

 



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 menimbulkan penafsiran ganda 

 
 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

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 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

soal 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

Rumusan butir 

soal  tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

soal tidak 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

sulit dipahami 

 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 



F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada kolom 

saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

 

................., ..................... 

Validator 

 

 

 

___________________ 



LEMBAR VALIDASI OBSERVASI KAKTIFAN SISWA 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi observasi keaktifan siswa ini disusun untuk 

mengetahui tingkat validasi observasi keaktifan siswa yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar : 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan. 



C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian terhadap 

lembar observasi keaktifan siswa yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui 

tingkat validitas lembar observasi keaktifan siswa yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan lembar observasi keaktifan siswa pada penelitian ini 

memuat : a) aspek pengamatan, b) tujuan aspek pengamatan, c) format 

instrumen, d) bahasa. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada 

kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. Untuk 

option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, option 3 

merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-tengah antara 

option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option yang indikatornya 

mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1.  Aspek pengamatan 

Kesesuaian aspek pengamatan dengan pembelajaran menggunakan 

model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Aspek pengamatan tidak 

sesuai dengan 

pembelajaran ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

Aspek pengamatan 

sesuai dengan 

pembelajaran ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

 



2. Tujuan aspek pengamatan 

Ketepatan setiap aspek pengamatan untuk mengukur keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

3. Format instrumen  

Kemudahan format instrumen untuk digunakan pengamat 

 

 

 

4. Bahasa 

Kesesuaian tata bahasa dengan EYD dan komunikatif 

 

 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

 

1 2 3 4 5 

Aspek tidak tepat 

untuk mengukur 

keaktifan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

Aspek tepat untuk 

mengukur keaktifan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

Sulit dan 

merepotkan 
Mudah dan 

praktis 

1 2 3 4 5 

Tata bahasa 

tidak sesuai 

dengan EYD 

dan tidak 

komunikatif 

Tata bahasa 

sesuai dengan 

EYD dan 

komunikatif 

 



F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap lembar observasi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada kolom saran berikut 

dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

................., ..................... 

Validator 

 

 

 

___________________ 



LEMBAR VALIDASI OBSERVASI KETERLAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi observasi keterlaksanaan pembelajaran ini disusun 

untuk mengetahui tingkat validasi observasi keterlaksanaan pembelajaran 

yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 



Kompetensi Dasar : 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang 

telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

pada penelitian ini memuat : a) aspek pengamatan, b) tujuan 

aspek pengamatan, c) format instrumen, d) bahasa. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 



D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1.  Aspek pengamatan 

Kesesuaian aspek pengamatan dengan pembelajaran menggunakan 

model ARIAS bernuansa etnomatematika. 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan aspek pengamatan 

Ketepatan setiap aspek pengamatan dalam mengukur kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

3. Format instrumen  

Kemudahan format instrumen untuk digunakan pengamat 

 

 

 

4. Bahasa 

Kesesuaian tata bahasa dengan EYD dan komunikatif 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Aspek pengamatan tidak 

sesuai dengan 

pembelajaran ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

Aspek pengamatan 

sesuai dengan 

pembelajaran ARIAS 

bernuansa 

etnomatematika 

 

1 2 3 4 5 

Aspek tidak tepat 

untuk mengukur 

kemampuan guru 

mengelola 

pembelajaran 

Aspek tepat untuk 

mengukur 

kemampuan guru 

mengelola 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

Sulit dan 

merepotkan 
Mudah dan 

praktis 

1 2 3 4 5 

Tata bahasa 

tidak sesuai 

dengan EYD 

dan tidak 

komunikatif 

Tata bahasa 

sesuai dengan 

EYD dan 

komunikatif 

 



E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran pada kolom saran berikut dan/atau 

menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

................., ..................... 

Validator 

 

 

 

___________________ 



LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi pedoman wawancara ini disusun untuk mengetahui 

tingkat validasi pedoman wawancara yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI 3:  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 



Kompetensi Dasar : 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap pedoman wawancara yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas pedoman wawancara 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 penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

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 kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1.  Kelengkapan pedoman wawancara 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Pedoman 

wawancara 

belum lengkap 

Pedoman 

wawancara 

lengkap 



2. Pertanyaan pada pedoman wawancara dapat digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang kemampuan komunikasi matematis 

 

 

 

 

 

3. Pertanyaan pada pedoman wawancara sesuai dengan enam indikator 

kemampuan komunikasi matematis 
 

 
 

 

4. Rumusan pertanyaan menggunakan kata tanya 

 

 

 

 

 

5. Rumusan pertanyaan komunikatif 

 

 

 

 

 

 
 

6. Rumusan pertanyaan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 
 

 

 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan tidak 

sesuai mengacu pada 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

Pertanyaan sesuai 

mengacu pada 

kemampuan 

komunikasi matematis 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan tidak sesuai 

kemampuan komunikasi 

matematis 

Pertanyaan sesuai 

kemampuan komunikasi 

matematis 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan 

pertanyaan tidak 

menggunakan 

kata tanya 

Rumusan 

pertanyaan 

menggunakan kata 

tanya 

 

1 2 3 4 5 

Tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

Menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

1 2 3 4 5 

Rumusan 

pertanyaan tidak 

komunikatif 

 

Rumusan 

pertanyaan 

komunikatif 



7. Rumusan pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda 

 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap pedoman wawancara 

pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan 

pertanyaan 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

Rumusan 

pertanyaan  

tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 



G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

................., ..................... 

Validator 

 

 

 

___________________ 

 

 



LEMBAR VALIDASI ANGKET SELF-CONFIDENCE 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi soal kemampuan penalaran matematika ini disusun 

untuk mengetahui tingkat validasi angket self-confidence yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidiakn :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi :  Peluang 

Model Pembelajaran : ARIAS bernuansa etnomatematika 

Kompetensi Inti :   

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 



Kompetensi Dasar : 

3.11  Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian 

terhadap angket self-confidence yang telah saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk 

mengetahui tingkat validitas angket self-confidence yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan angket self-confidence pada penelitian ini 

memuat : a) butir angket sesuai dengan angket self-confidence, 

b) angket memuat petunjuk pengisian dengan jelas, c) 

penggunaan penulisan pada angket menggunakan ukuran dan 

susunan huruf yang tepat, d) rumusan butir angket 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, e) 

rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, dan f) rumusan butir angket tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari 

option pada kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. 

Untuk option 2 merupakan penilaian yang mendekati option 1, 

option 3 merupakan indikator penilaian yang berada ditengah-

tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option 

yang indikatornya mendekati option 5. 

6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada 

bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

 



D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1.  Butir angket sesuai dengan angket self-confidence 

 

 

 

 

 

 

2. Angket memuat petunjuk pengisian dengan jelas 

 

 

 

 

 

 

3. Penggunaan penulisan pada angket menggunakan ukuran dan 

susunan huruf yang tepat 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

4. Rumusan butir angket menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Butir angket 

tidak sesuai 

dengan angket 

self-

confidence 

Butir angket 

sesuai dengan 

angket self-

confidence 

 

1 2 3 4 5 

Angket tidak 

memuat petunjuk 

pengisian dengan 

jelas 

Angket 

memuat 

petunjuk 

pengisian 

dengan jelas 

 

1 2 3 4 5 

Penggunaan 

penulisan pada 

angket 

menggunakan 

ukuran dan 

susunan huruf 

yang tidak  

tepat 

Penggunaan 

penulisan pada 

angket 

menggunakan 

ukuran dan 

susunan huruf 

yang tepat   

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

Rumusan butir 

angket 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 



 

5. Rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rumusan butir angket tidak menimbulkan penafsiran ganda 
 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 

Mohon menuliskan komentar dan saran terhadap silabus pada 

kolom saran berikut dan/atau menuliskan pada naskah. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

Rumusan butir 

angket  tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

sulit dipahami 

 

Rumusan butir 

angket 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 



 

 

G. Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

................., 

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

Validator 

 

 

 

___________

________ 

 



Lampiran B9. Rekapitulasi Validasi Ahli 

 

1. Rekapitulasi Lembar Validasi Silabus 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Indikator pencapaian kompetensi 4 5 

2. Materi ajar 5 5 

3. Model pembelajaran 4 4 

4. Sumber belajar 4 5 

5. Media pembelajaran 3 5 

6. Penilaian hasil belajar 5 4 

7. Alokasi waktu 4 5 

8. Bahasa 4 5 

Jumlah 33 38 

Jumlah Skor Empirik 71 

Rata – rata 48 

Simpangan Baku 10,66 

 

2. Rekapitulasi Lembar Validasi RPP 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Kesesuaian RPP dengan kurikulum 4 5 

2. Memperhatikan prinsip pengembangan RPP 3 5 

3. Sistematika penulisan RPP 3 5 

4. Kesesuaian idenitas dengan standar isi 5 5 

5. Kesesuaian alokasi penggunaan waktu 

pembelajaran 

3 4 

6. Kegiatan pembelajaran mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis 

4 5 

7. Kesesuaian KD dengan standar isi 4 5 

8. Pencapaian indikator sesuai dengan KI dan KD 4 5 

9. Perencanaan rumusan tujuan pembelajaran 3 5 

10. Ketepatan materi ajar dengan tujuan 

pembelajaran 

4 5 

11. Ketepatan model pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran 

3 4 

12. Penerapan model ARIAS bernuansa 

etnomatematika 

4 5 

13. Kejelasan langkah-langkah pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 

3 5 

14. Kesesuaian instrumen penilaian dengan indikator 4 5 

15. Kesesuaian penggunaan alat dan sumber-sumber 4 4 



No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

belajar 

16. Keterbacaan bahasa 4 5 

17. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

5 5 

18. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien 4 5 

Jumlah 75 87 

Jumlah Skor Empirik 162 

Rata – rata 108 

Simpangan Baku 24 

 

 

3. Rekapitulasi Lembar Validasi LKS 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Kesesuaian tujuan LKS dengan indikator 

pembelajaran 

4 4 

2. Sistematika yang digunakan dalam LKS 5 5 

3. Kelengkapan urutan cara kerja 5 5 

4. Adanya pertanyaan untuk menguji kemampuan 

komunikasi matematis 

5 4 

5. Kebenaran konsep 5 5 

6. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa 

5 5 

7. Tampilan LKS menarik 5 5 

8. Keterbacaan bahasa 4 5 

9. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

5 5 

Jumlah 43 43 

Jumlah Skor Empirik 86 

Rata – rata 54 

Simpangan Baku 12 

 

 

 

 

 

 



4. Rekapitulasi Lembar Validasi Soal TKKM 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Soal sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator 
4 5 

2. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematika 
5 5 

3. Kejelasan batasan pertanyaan atau ruang lingkup 

yang akan diukur 
4 4 

4. Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya 

atau perintah yang benar 
4 5 

5. Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan 

mathematics equation yang tepat 
5 5 

6. Tampilan gambar/tabel pada soal jelas dan 

mudah dipahami 
4 5 

7. Rumusan butir soal menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
3 5 

8. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami 
3 5 

9. Rumusan butir soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 
4 4 

Jumlah 36 43 

Jumlah Skor Empirik 79 

Rata – rata 54 

Simpangan Baku 12 

 

 

5. Rekapitulasi Lembar Validasi Keaktifan Siswa 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Aspek pengamatan  4 5 

2. Tujuan aspek pengamatan 5 4 

3. Format instrumen 5 5 

4. Bahasa  4 5 

Jumlah 18 19 

Jumlah Skor Empirik 37 

Rata – rata 24 

Simpangan Baku 5,33 

 

 

 



6. Rekapitulasi Lembar Validasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Aspek pengamatan  4 5 

2. Tujuan aspek pengamatan 4 5 

3. Format instrumen 5 4 

4. Bahasa  4 5 

Jumlah 17 19 

Jumlah Skor Empirik 36 

Rata – rata 24 

Simpangan Baku 5,33 

 

 

7. Rekapitulasi Lembar Validasi Pedoman Wawancara 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Kelengkapan pedoman wawancara 4 5 

2. Pertanyaan pada pedoman wawancara dapat 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan komunikasi matematis 

5 5 

3. Pertanyaan pada pedoman wawancara sesuai 

dengan enam indikator kemampuan komunikasi 

matematis 

5 4 

4. Rumusan pertanyaan menggunakan kata tanya 5 5 

5. Rumusan pertanyaan komunikatif 5 4 

6. Rumusan pertanyaan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

4 5 

7. Rumusan pertanyaan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

4 5 

Jumlah 32 33 

Jumlah Skor Empirik 65 

Rata – rata 42 

Simpangan Baku 9,33 

 

 

 

 

 



8. Rekapitulasi Lembar Validasi Self-Confidence 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Validator  

1. 
Rumusan butir pertanyaan menggambarkan setiap indikator 

sikap yang diajukan 
5 

2. Rumusan butir pertanyaan jelas dan sistematis 5 

3. 
Rumusan butir pertanyaan menggunakan Bahasa yang jelas dan 

mudah dimengerti 
5 

4. 
Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

tidak menimbulkan makna ganda 
5 

5. 
Pertanyaan yang diajukan dapat mengungkapkan karakter siswa 

pada pembelajaran matematika 
4 

6. 
Pertanyaan yang diajukan tidak mengarahkan responden pada 

suatu kesimpulan tertentu 
4 

     

Jumlah 28 

Skor empirik 28 

Rata – rata 18 

Simpangan baku 4 

 



361 
 

Lampiran C1. Daftar Nama Siswa Kelas VIII 

 

Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa 

Kelas VIII Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Kelas VIII-A 

Kode Siswa Nilai 

S-1 65 

S-2 76 

S-3 75 

S-4 75 

S-5 70 

S-6 71 

S-7 70 

S-8 68 

S-9 65 

S-10 60 

S-11 63 

S-12 65 

S-13 60 

S-14 69 

S-15 67 

S-16 73 

S-17 72 

S-18 77 

S-19 74 

S-20 69 

S-21 70 

S-22 69 

S-23 66 

S-24 76 

S-25 63 

S-26 80 

S-27 78 

S-28 80 

S-29 79 

 



362 
 

Kelas VIII-B 

Kode Siswa Nilai 

S-1 64 

S-2 65 

S-3 63 

S-4 66 

S-5 70 

S-6 71 

S-7 68 

S-8 76 

S-9 70 

S-10 65 

S-11 66 

S-12 68 

S-13 74 

S-14 73 

S-15 76 

S-16 65 

S-17 77 

S-18 73 

S-19 58 

S-20 59 

S-21 65 

S-22 64 

S-23 69 

S-24 70 

S-25 74 

S-26 76 

S-27 73 

S-28 68 

S-29 77 

S-30 65 
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Kelas VIII-C 

Kode Siswa Nilai 

S-1 80 

S-2 75 

S-3 67 

S-4 62 

S-5 64 

S-6 57 

S-7 77 

S-8 67 

S-9 70 

S-10 76 

S-11 68 

S-12 64 

S-13 66 

S-14 63 

S-15 64 

S-16 66 

S-17 65 

S-18 70 

S-19 68 

S-20 68 

S-21 67 

S-22 66 

S-23 79 

S-24 58 

S-25 58 

S-26 65 

S-27 80 
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Kelas VIII-D 

Kode Siswa Nilai 

S-1 76 

S-2 70 

S-3 65 

S-4 66 

S-5 68 

S-6 74 

S-7 73 

S-8 76 

S-9 65 

S-10 77 

S-11 73 

S-12 58 

S-13 59 

S-14 65 

S-15 64 

S-16 69 

S-17 70 

S-18 74 

S-19 76 

S-20 73 

S-21 68 

S-22 77 

S-23 80 

S-24 72 

S-25 73 
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Kelas VIII-E 

Kode Siswa Nilai 

S-1 73 

S-2 58 

S-3 59 

S-4 65 

S-5 64 

S-6 69 

S-7 70 

S-8 74 

S-9 66 

S-10 65 

S-11 64 

S-12 65 

S-13 63 

S-14 66 

S-15 70 

S-16 71 

S-17 68 

S-18 76 

S-19 70 

S-20 65 

S-21 66 

S-22 68 

S-23 74 

S-24 73 

S-25 76 

S-26 65 

S-27 77 
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Kelas VIII-F 

Kode Siswa Nilai 

S-1 66 

S-2 68 

S-3 74 

S-4 73 

S-5 76 

S-6 65 

S-7 77 

S-8 73 

S-9 58 

S-10 59 

S-11 65 

S-12 64 

S-13 69 

S-14 70 

S-15 74 

S-16 76 

S-17 73 

S-18 68 

S-19 77 

S-20 65 

S-21 64 

S-22 66 

S-23 63 

S-24 64 

S-25 66 

S-26 65 

S-27 70 

S-28 68 

S-29 68 

S-30 67 
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Lampiran C2. Perhitungan Penentuan Sampel Penelitian 

 

Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Levene 

Test. Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶ 𝜎1
2 = 𝜎2

2  : Varians berasal dari populasi yang homogen 

𝐻1 ∶ 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2  : Varians berasal dari populasi yang tidak homogen 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah terima 𝐻0 apabila 𝑠𝑖𝑔 > 0.05. Hasil uji 

homogenitas disajikan sebagai berikut: 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,321 5 162 ,900 

 

Setelah dilakukan homogenitas terhadap data tersebut maka diperoleh 

semua kelas berada pada kemampuan yang sama sehingga dapat diambil sampel 

secara acak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas VIII-B dan 

kelas VIII-C sebagai sampel penelitian.  
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Lampiran C3 Perhitungan Hasil Uji Coba Soal 

 

Nilai Uji Coba Soal Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

 

 

 

KODE 

SISWA 

NO. SOAL (X) SKOR 

TOTAL 

(Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S-1 5 4 4 2 1 3 3 3 0 6 31 

S-2 5 8 5 7 1 6 2 4 1 8 47 

S-3 4 2 5 1 2 5 2 2 1 5 29 

S-4 4 4 4 5 0 8 0 3 0 3 31 

S-5 4 1 2 5 3 6 2 2 0 6 31 

S-6 4 4 4 5 0 4 0 4 0 6 31 

S-7 4 7 7 6 1 6 7 8 1 10 57 

S-8 4 5 6 5 1 7 0 2 1 9 40 

S-9 4 5 4 5 0 4 0 4 0 5 31 

S-10 3 1 0 3 2 8 8 10 0 4 39 

S-11 2 2 2 3 0 4 0 2 0 2 17 

S-12 3 6 4 2 1 5 2 2 0 5 30 

S-13 0 6 0 5 2 6 10 10 0 5 44 

S-14 3 2 4 3 1 4 2 2 0 2 23 

S-15 3 1 4 3 2 5 1 1 1 2 23 

S-16 4 7 4 7 2 7 8 3 0 10 52 

S-17 5 7 6 7 4 8 0 3 0 9 49 

S-18 4 7 4 5 6 8 7 4 1 10 56 

S-19 3 4 5 2 1 4 1 2 1 3 26 

S-20 2 5 4 7 2 8 0 3 0 9 40 

S-21 2 2 2 3 0 4 0 2 0 4 19 

S-22 4 2 4 5 1 6 0 2 0 5 29 

S-23 3 5 5 6 1 8 0 4 3 8 43 

S-24 4 2 4 3 3 6 2 2 0 6 32 

S-25 4 5 2 5 3 8 3 2 1 6 39 

S-26 3 4 4 6 2 7 7 7 0 5 45 

S-27 4 5 5 7 4 8 1 3 1 6 44 

S-28 3 4 4 5 2 8 3 4 1 6 40 

Jumlah 97 117 108 128 48 171 71 100 13 165 1018 
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NAMA 

SISWA  

NO. SOAL (𝑋2) SKOR 

TOTAL 

(Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S-1 25 16 16 4 1 9 9 9 0 36 961 

S-2 25 64 25 49 1 36 4 16 1 64 2209 

S-3 16 4 25 1 4 25 4 4 1 25 841 

S-4 16 16 16 25 0 64 0 9 0 9 961 

S-5 16 1 4 25 9 36 4 4 0 36 961 

S-6 16 16 16 25 0 16 0 16 0 36 961 

S-7 16 49 49 36 1 36 49 64 1 100 3249 

S-8 16 25 36 25 1 49 0 4 1 81 1600 

S-9 16 25 16 25 0 16 0 16 0 25 961 

S-10 9 1 0 9 4 64 64 100 0 16 1521 

S-11 4 4 4 9 0 16 0 4 0 4 289 

S-12 9 36 16 4 1 25 4 4 0 25 900 

S-13 0 36 0 25 4 36 100 100 0 25 1936 

S-14 9 4 16 9 1 16 4 4 0 4 529 

S-15 9 1 16 9 4 25 1 1 1 4 529 

S-16 16 49 16 49 4 49 64 9 0 100 2704 

S-17 25 49 36 49 16 64 0 9 0 81 2401 

S-18 16 49 16 25 36 64 49 16 1 100 3136 

S-19 9 16 25 4 1 16 1 4 1 9 676 

S-20 4 25 16 49 4 64 0 9 0 81 1600 

S-21 4 4 4 9 0 16 0 4 0 16 361 

S-22 16 4 16 25 1 36 0 4 0 25 841 

S-23 9 25 25 36 1 64 0 16 9 64 1849 

S-24 16 4 16 9 9 36 4 4 0 36 1024 

S-25 16 25 4 25 9 64 9 4 1 36 1521 

S-26 9 16 16 36 4 49 49 49 0 25 2025 

S-27 16 25 25 49 16 64 1 9 1 36 1936 

S-28 9 16 16 25 4 64 9 16 1 36 1600 

Jumlah  367 605 486 670 136 1119 429 508 19 1135 40082 

 

1. Validitas  

No. Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Validitas 

(𝑟𝑥𝑦) 
0,244 0,764 0,302 0,71 0,539 0,67 0,571 0,516 0,287 0,833 

t-hitung 1,285 6,039 1,615 5,137 3,262 4,605 3,551 3,073 1,53 7,692 

t-tabel 1,70561792 

Interpretasi  
Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 
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2. Reliabilitas  

No. Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varians 1,147 4,3 2,571 3,143 1,989 2,766 9,221 5,587 0,48 6,025 

Jumlah Varians 37,23015873 

Varians Total 113,7195767 

Reliabilitas  0,697525982 

Interpretasi  Tinggi  

 

No 

Subjek 

 Butir Soal 
Y  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S-7 

K
E

L
O

M
P

O
K

 A
T

A
S

 

4 7 7 6 1 6 7 8 1 10 57 

S-18 4 7 4 5 6 8 7 4 1 10 56 

S-16 4 7 4 7 2 7 8 3 0 10 52 

S-17 5 7 6 7 4 8 0 3 0 9 49 

S-2 5 8 5 7 1 6 2 4 1 8 47 

S-26 3 4 4 6 2 7 7 7 0 5 45 

S-27 4 5 5 7 4 8 1 3 1 6 44 

S-13 0 6 0 5 2 6 10 10 0 5 44 

S-23 3 5 5 6 1 8 0 4 3 8 43 

S-8 4 5 6 5 1 7 0 2 1 9 40 

S-20 2 5 4 7 2 8 0 3 0 9 40 

S-28 3 4 4 5 2 8 3 4 1 6 40 

S-10 3 1 0 3 2 8 8 10 0 4 39 

S-25 4 5 2 5 3 8 3 2 1 6 39 

SA 48 76 56 81 33 103 56 67 10 105 635 

S-24 

K
E

L
O

M
P

O
K

 B
A

W
A

H
 

4 2 4 3 3 6 2 2 0 6 32 

S-5 4 1 2 5 3 6 2 2 0 6 31 

S-4 4 4 4 5 0 8 0 3 0 3 31 

S-1 5 4 4 2 1 3 3 3 0 6 31 

S-12 3 6 4 2 1 5 2 2 0 5 30 

S-3 4 2 5 1 2 5 2 2 1 5 29 

S-6 2 4 4 5 0 4 0 4 0 6 29 

S-9 2 5 4 5 0 4 0 4 0 5 29 

S-22 3 2 4 5 1 6 0 2 0 5 28 

S-19 3 4 5 2 1 4 1 2 1 3 26 

S-14 3 2 4 3 1 4 2 2 0 2 23 

S-15 3 1 4 3 2 5 1 1 1 2 23 

S-21 2 2 4 3 0 5 0 2 0 4 22 

S-11 2 2 2 3 0 4 0 2 0 2 17 

SB 44 41 54 47 15 69 15 33 3 60 381 

SA+SB 92 117 110 128 48 172 71 100 13 165 1016 

Skor 

Maksimum 
5 8 7 7 6 8 10 10 3 10 57 
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3. Indeks Kesukaran 

 IK1 IK2 IK3 IK4 IK5 IK6 IK7 IK8 IK9 IK10 

SA + SB 92 117 110 128 48 172 71 100 13 165 

𝑁 × 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 336 336 448 336 336 336 336 336 448 448 

Indeks 

kesukaran 
0,27 0,35 0,25 0,38 0,14 0,51 0,21 0,30 0,03 0,37 

interpretasi Mudah Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sukar Sukar Sukar Sedang 

 

4. Daya Pembeda 

 DP 1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 DP10 

SA - SB 4 35 2 34 18 34 41 34 7 45 

1

2
× 𝑁 × 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 168 168 224 168 168 168 168 168 224 224 

Daya Pembeda 0,02 0,21 0,01 0,20 0,11 0,20 0,24 0,20 0,03 0,20 

Interpretasi  Jelek Sedang Jelek Sedang Jelek Sedang Sedang Sedang Jelek Sedang 
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Rekapitulasi analisis hasil uji coba soal kemampuan komunikasi matematis 

 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Validitas 

(𝑟𝑥𝑦) 
0,244 0,764 0,302 0,71 0,539 0,67 0,571 0,516 0,287 0,833 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,285 6,039 1,615 5,137 3,262 4,605 3,551 3,073 1,53 7,692 

Interpretasi 
Tidak 

Valid 
Valid 

Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 

Reliabilitas 0,697525982 

Interpretasi Tinggi  

Indeks 

Kesukaran 
0,27 0,35 0,25 0,38 0,14 0,51 0,21 0,30 0,03 0,37 

Interpretasi Mudah Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sukar Sukar Sukar Sedang 

Daya 

Pembeda 
0,02 0,21 0,01 0,20 0,11 0,20 0,24 0,20 0,03 0,20 

Interpretasi Jelek Sedang Jelek Sedang Jelek Sedang Sedang Sedang Jelek Sedang 

Indikator e b a & c d a d & f a & c a & f c e & f 

 

Indikator kemampuan komunikasi matematis: 

a. menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam 

bentuk model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, ekspresi aljabar); 

b. menjelaskan ide dan model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, 

ekspresi aljabar) ke dalam bahasa biasa; 

c. menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari; 

d. mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

e. membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis;  

f. membuat konjektur, menyususn argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Berdasarkan analisis hasil uji coba instrumen soal di atas, yaitu dengan 

mempertimbangkan hasil validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya 

pembeda, serta berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis, maka 

dipilihlah beberapa soal yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu soal no 2, 

4, 6, 7, 8, dan 10. 
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Lampiran C4. Penghitungan Nilai BTA 

SISWA 
BUTIR SOAL 

JUMLAH NILAI 
1 2 3 4 

S-1 7 5 5 5 22 55 

S-2 7 7 6 5 25 62,5 

S-3 8 6 4 4 22 55 

S-4 8 10 4 4 26 65 

S-5 6 5 5 2 18 45 

S-6 7 5 5 3 20 50 

S-7 5 2 3 5 15 37,5 

S-8 8 2 3 5 18 45 

S-9 6 8 4 3 21 52,5 

S-10 10 5 4 4 23 57,5 

S-11 8 3 4 2 17 42,5 

S-12 10 6 5 3 24 60 

S-13 10 5 4 2 21 52,5 

S-14 7 5 4 3 19 47,5 

S-15 5 7 4 2 18 45 

S-16 10 0 5 4 19 47,5 

S-17 10 0 10 3 23 57,5 

S-18 5 4 4 5 18 45 

S-19 6 2 4 5 17 42,5 

S-20 10 6 10 2 28 70 

S-21 5 0 0 0 5 12,5 

S-22 5 3 4 3 15 37,5 

S-23 5 3 5 4 17 42,5 

S-24 5 2 1 3 11 27,5 

S-25 0 0 7 0 7 17,5 

S-26 7 2 3 3 15 37,5 

S-27 6 5 5 3 19 47,5 

Jumlah 186 108 122 87 503 1257,5 

Mean 46,57407407 

Standar 

Deviasi 
13,10365752 

BTA 49,85 
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Lampiran C5. Nilai Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas Eksperimen 

Kode Siswa Pretest Postest 

S-1 44,44 80,56 

S-2 13,89 66,67 

S-3 11,11 58,33 

S-4 15,28 30,56 

S-5 16,67 51,39 

S-6 6,94 34,72 

S-7 27,78 69,44 

S-8 18,06 56,94 

S-9 9,72 56,94 

S-10 30,56 75,00 

S-11 23,61 52,78 

S-12 6,94 52,78 

S-13 22,22 55,56 

S-14 29,17 51,39 

S-15 30,56 54,17 

S-16 11,11 41,67 

S-17 9,72 62,50 

S-18 19,44 62,50 

S-19 23,61 58,33 

S-20 2,78 38,89 

S-21 13,89 59,72 

S-22 22,22 55,56 

S-23 22,22 36,11 

S-24 8,33 37,50 

S-25 19,44 54,17 

S-26 25,00 58,33 

S-27 48,61 70,83 

Jumlah 533,33 1483,33 

Mean 19,75 54,94 
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Lampiran C6. Nilai Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas Kontrol 

Kode Siswa Pretest Postest 

S-1 9,72 29,17 

S-2 9,72 30,56 

S-3 5,56 19,44 

S-4 22,22 23,61 

S-5 9,72 27,78 

S-6 12,50 44,44 

S-7 4,17 40,28 

S-8 8,33 25,00 

S-9 4,17 20,83 

S-10 5,56 31,94 

S-11 5,56 31,94 

S-12 6,94 29,17 

S-13 0,00 19,44 

S-14 5,56 36,11 

S-15 0,00 23,61 

S-16 6,94 22,22 

S-17 0,00 25,00 

S-18 11,11 25,00 

S-19 5,56 34,72 

S-20 11,11 36,11 

S-21 5,56 40,28 

S-22 18,06 33,33 

S-23 5,56 30,56 

S-24 9,72 50,00 

S-25 13,89 37,50 

S-26 8,33 33,33 

S-27 26,39 50,00 

S-28 22,22 27,78 

S-29 15,28 45,83 

S-30 5,56 18,06 

Jumlah  275,00 943,06 

Mean 9,17 31,44 
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Lampiran C7. Hasil Angket Self-Confidence 

Siswa 
Nomor Item Pernyataan Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S-1 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 66 

S-2 3 4 5 4 3 4 5 3 2 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4 2 71 

S-3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 60 

S-4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 61 

S-5 3 3 5 5 3 3 2 2 1 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 61 

S-6 4 1 3 5 5 4 3 3 1 3 3 5 3 2 5 3 4 5 3 2 67 

S-7 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 73 

S-8 4 2 5 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 64 

S-9 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 62 

S-10 3 2 4 4 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 62 

S-11 3 2 4 5 3 4 4 3 1 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 60 

S-12 4 1 3 5 4 5 4 3 1 4 3 5 2 4 3 2 3 4 2 2 64 

S-13 4 2 4 5 4 4 4 5 1 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 75 

S-14 4 4 5 5 3 5 5 5 2 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4 81 

S-15 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 2 4 5 4 4 3 4 4 78 

S-16 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 65 

S-17 4 2 5 5 3 4 4 2 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 62 

S-18 3 2 3 3 3 4 5 3 1 3 2 3 2 4 5 2 3 3 2 3 59 

S-19 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 4 2 4 5 4 4 3 2 1 61 

S-20 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 64 

3
7
6
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Siswa 
Nomor Item Pernyataan Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S-21 4 2 3 3 4 5 5 2 1 3 4 2 2 5 5 5 3 2 5 1 66 

S-22 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 68 

S-23 3 3 4 5 3 2 5 2 2 4 2 3 5 4 5 4 3 3 1 1 64 

S-24 4 2 4 3 3 4 4 4 1 2 2 3 2 4 5 2 3 3 2 1 58 

S-25 4 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 3 2 4 5 4 4 4 4 2 77 

S-26 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 67 

S-27 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 68 

Jumlah 94 70 108 111 88 101 111 85 49 94 75 90 71 99 118 95 87 84 91 63 1784 
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Lampiran C8. Transformasi Data Angket Self-Confidence  

 

 

 

 

 

 

Nomor item 

pernyataan  

Alternatif Jawaban 
Jumlah  

1 2 3 4 5 

1 0 0 14 13 0 27 

2 2 10 12 3 0 27 

3 0 0 7 13 7 27 

4 0 0 10 7 10 27 

5 0 0 21 5 1 27 

6 0 2 6 16 3 27 

7 0 2 1 16 8 27 

8 0 6 13 6 2 27 

9 9 14 4 0 0 27 

10 0 2 10 15 0 27 

11 0 13 9 3 2 27 

12 0 1 18 6 2 27 

13 2 12 8 4 1 27 

14 0 1 9 15 2 27 

15 0 0 3 11 13 27 

16 0 3 8 15 1 27 

17 0 0 21 6 0 27 

18 0 2 21 3 1 27 

19 1 4 8 12 2 27 

20 4 13 7 3 0 27 

Frekuensi 18 85 210 172 55 540 

Proporsi 0,03 0,16 0,39 0,32 0,10  

P. Kumulatif 0,03 0,19 0,58 0,89 1,00  

Zi -1,88 -0,89 0,19 1,25 2,71  

Densitas 0,068 0,269 0,392 0,182 0,01006  

SV -2,27 -1,28 -0,32 0,66 1,69  

Transformasi 1,00 1,99 2,95 3,93 4,96  
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Lanjutan Lampiran C8. Nilai Setelah Ditransformasi 

Siswa 
Nomor Item Pernyataan  

Jumlah Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S-1 2,95 2,95 3,93 2,95 2,95 1,99 4,96 2,95 2,95 3,93 1,99 3,93 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 2,95 64,97 Sedang 

S-2 2,95 3,93 4,96 3,93 2,95 3,93 4,96 2,95 1,99 2,95 1,99 3,93 3,93 3,93 4,96 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 69,99 Sedang 

S-3 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 1,99 1,99 2,95 2,95 1,99 2,95 4,96 2,95 2,95 2,95 2,95 1,99 59,15 Rendah 

S-4 2,95 1,99 2,95 2,95 2,95 2,95 3,93 2,95 1,99 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 4,96 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 60,07 Rendah 

S-5 2,95 2,95 4,96 4,96 2,95 2,95 1,99 1,99 1 3,93 1,99 2,95 1,99 3,93 2,95 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 60,19 Rendah 

S-6 3,93 1 2,95 4,96 4,96 3,93 2,95 2,95 1 2,95 2,95 4,96 2,95 1,99 4,96 2,95 3,93 4,96 2,95 1,99 66,17 Sedang 

S-7 2,95 3,93 3,93 3,93 2,95 3,93 3,93 3,93 2,95 3,93 2,95 3,93 2,95 3,93 3,93 3,93 3,93 2,95 3,93 2,95 71,74 Sedang 

S-8 3,93 1,99 4,96 3,93 2,95 3,93 3,93 3,93 1,99 3,93 1,99 2,95 1,99 2,95 3,93 2,95 2,95 2,95 2,95 1,99 63,07 Rendah 

S-9 3,93 2,95 2,95 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 1,99 3,93 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 1,99 3,93 2,95 61,02 Rendah 

S-10 2,95 1,99 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 2,95 1 3,93 2,95 2,95 3,93 2,95 3,93 2,95 2,95 2,95 2,95 1,99 61,01 Rendah 

S-11 2,95 1,99 3,93 4,96 2,95 3,93 3,93 2,95 1 3,93 1,99 2,95 1 2,95 3,93 2,95 2,95 2,95 2,95 1,99 59,13 Rendah 

S-12 3,93 1 2,95 4,96 3,93 4,96 3,93 2,95 1 3,93 2,95 4,96 1,99 3,93 2,95 1,99 2,95 3,93 1,99 1,99 63,17 Rendah 

S-13 3,93 1,99 3,93 4,96 3,93 3,93 3,93 4,96 1 3,93 3,93 3,93 1,99 3,93 4,96 3,93 3,93 3,93 3,93 2,95 73,9 Tinggi 

S-14 3,93 3,93 4,96 4,96 2,95 4,96 4,96 4,96 1,99 3,93 2,95 2,95 3,93 4,96 4,96 3,93 2,95 2,95 4,96 3,93 80 Tinggi 

S-15 3,93 2,95 4,96 4,96 3,93 3,93 3,93 3,93 2,95 3,93 4,96 2,95 1,99 3,93 4,96 3,93 3,93 2,95 3,93 3,93 76,86 Tinggi 

S-16 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 3,93 3,93 2,95 1,99 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 63,94 Rendah 

S-17 3,93 1,99 4,96 4,96 2,95 3,93 3,93 1,99 1,99 2,95 1,99 2,95 1 2,95 3,93 3,93 2,95 2,95 2,95 1,99 61,17 Rendah 

S-18 2,95 1,99 2,95 2,95 2,95 3,93 4,96 2,95 1 2,95 1,99 2,95 1,99 3,93 4,96 1,99 2,95 2,95 1,99 2,95 58,23 Rendah 

S-19 2,95 1,99 2,95 2,95 3,93 3,93 1,99 3,93 1,99 2,95 1,99 3,93 1,99 3,93 4,96 3,93 3,93 2,95 1,99 1 60,16 Rendah 

S-20 2,95 2,95 3,93 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 1,99 2,95 1,99 3,93 1,99 3,93 3,93 2,95 2,95 2,95 2,95 3,93 62,98 Rendah 

 
3
7
9
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Siswa 
Nomor Item Pernyataan  

Jumlah Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S-21 3,93 1,99 2,95 2,95 3,93 4,96 4,96 1,99 1 2,95 3,93 1,99 1,99 4,96 4,96 4,96 2,95 1,99 4,96 1 65,3 Sedang 

S-22 3,93 2,95 3,93 3,93 2,95 3,93 3,93 2,95 1,99 3,93 1,99 2,95 3,93 3,93 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 66,9 Sedang 

S-23 2,95 2,95 3,93 4,96 2,95 1,99 4,96 1,99 1,99 3,93 1,99 2,95 4,96 3,93 4,96 3,93 2,95 2,95 1 1 63,22 Rendah 

S-24 3,93 1,99 3,93 2,95 2,95 3,93 3,93 3,93 1 1,99 1,99 2,95 1,99 3,93 4,96 1,99 2,95 2,95 1,99 1 57,23 Rendah 

S-25 3,93 2,95 4,96 4,96 2,95 3,93 4,96 3,93 2,95 3,93 4,96 2,95 1,99 3,93 4,96 3,93 3,93 3,93 3,93 1,99 75,95 Tinggi 

S-26 3,93 2,95 3,93 3,93 2,95 3,93 3,93 2,95 1,99 3,93 1,99 2,95 2,95 3,93 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 1,99 65,92 Sedang 

S-27 2,95 2,95 3,93 3,93 2,95 2,95 4,96 2,95 1,99 2,95 3,93 2,95 2,95 3,93 3,93 3,93 2,95 2,95 3,93 2,95 66,91 Sedang 

 
3
8
0
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Lampiran C9.Pengkategorian Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM) dan 

Self-Confidence 

Kode Siswa 
Kategori Subjek 

Penelitian  KKM Self-Confidence 

S-1 Tinggi Sedang √ 

S-2 Sedang Sedang √ 

S-3 Sedang Rendah √ 

S-4 Rendah Rendah  

S-5 Sedang Rendah  

S-6 Rendah Sedang √ 

S-7 Tinggi Sedang  

S-8 Sedang Rendah  

S-9 Sedang Rendah  

S-10 Tinggi Rendah √ 

S-11 Sedang Rendah  

S-12 Sedang Rendah  

S-13 Sedang Tinggi  

S-14 Sedang Tinggi  

S-15 Sedang Tinggi √ 

S-16 Rendah Rendah  

S-17 Sedang Rendah  

S-18 Sedang Rendah  

S-19 Sedang Rendah  

S-20 Rendah Rendah  

S-21 Sedang Sedang  

S-22 Sedang Sedang  

S-23 Rendah Rendah  

S-24 Rendah Rendah √ 

S-25 Sedang Tinggi  

S-26 Sedang Sedang  

S-27 Tinggi Sedang  
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Lampiran C10. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas merupakan uji prasyarat dari 

uji analisis hipotesis yang digunakan untuk meguji apakah data bersifat normal 

atau tidak. Untuk uji normalitas data, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil uji normalitas menggunakan program 

Statistics SPSS 22 pada kelas eksperimen didapat hasil sebagai berikut. 

 

Pada penelitian ini uji normalitas yang di gunakan yaitu jenis Kolmogorov-

Smirnov. Pada tabel di atas nilai signifikansi untuk hasil pretest kelas eksperimen 

sebesar 0,200 dan lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan (0,200 >

0,05) maka H0 diterima. Nilai signifikansi untuk hasil postest kelas eksperimen 

sebesar 0,058 dan lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan (0,058 >

0,050) maka H0 diterima.. Nilai signifikansi untuk hasil kemampuan awal 

matematis kelas eksperimen sebesar 0,092 dan lebih besar dari taraf signifikan 

yang telah ditentukan (0,092 > 0,05) maka H0 diterima. Berdasarkan pemaparan 

di atas dapat disimpulkan bahwa data sampel diperoleh dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Hasil uji normalitas menggunakan program Statistics SPSS 22 pada kelas 

eksperimen didapat hasil sebagai berikut. 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi untuk hasil postest 

kelas kontrol sebesar 0,200 dan lebih besar dari taraf signifikan yang telah 

ditentukan (0,200 > 0,05) maka H0 diterima. Nilai signifikansi untuk hasil 

kemampuan awal matematis kelas kontrol sebesar 0,200 dan lebih besar dari taraf 

signifikan yang telah ditentukan (0,200 > 0,05) maka H0 diterima. Berdasarkan 

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa data sampel diperoleh dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya yitu hasil uji normalitas pada data residual dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Uji normalitas pada data residual merupakan uji normalitas yang digunakan 

sebagai uji prasyarat pada uji regresi linear sederhana. Hasil uji normalitas 

residual menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,200 dan lebih besar dari taraf 
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signifikan yang telah ditentukan (0,200>0,05) maka H0 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam penelitian ini diuji menggunakan uji Leneve Test, 

perhitungan menggunakan software SPSS 22. Uji homogenitas dilakukan pada 

data kemampuan awal matematis siswa dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok mempunyai varians yang sama. Hasil uji homogenitas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Dari hasil diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk kemampuan awal matematis 

siswa pada kolom Levene Statistic = 0.395. Ini berarti 0.395 > 0.05 maka terima 

𝐻0 tolak 𝐻1. Artinya kedua kelompok mempunyai varians yang sama (homogen). 

3. Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan awal matematis siswa kelas dengan model ARIAS bernuansa 

Etnomatematika sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis siswa kelas 

dengan model PBL. Hasil uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan program 

statistics SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Hasil uji kesamaan rata-rata menggunakan program software SPSS 22 dan 

diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi kemampuan awal matematis siswa sebesar 

0,566. Ini berarti 0,566 > 0,05 maka terima 𝐻0. Artinya rata-rata kemampuan 

awal matematis siswa kelas dengan model ARIAS bernuansa Etnomatematika 

sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis siswa kelas dengan model 

PBL. 
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Lampiran C11. Uji Hipotesis 1 – Hipotesis 4 Secara Manual 

Kode Siswa Pos Eks (𝑋1) Pos Kont (𝑋2) 𝑋1
2 𝑋2

2 

S-1 80,56 29,17 6489,20 850,69 

S-2 66,67 30,56 4444,44 933,64 

S-3 58,33 19,44 3402,78 378,09 

S-4 30,56 23,61 933,64 557,48 

S-5 51,39 27,78 2640,82 771,60 

S-6 34,72 44,44 1205,63 1975,31 

S-7 69,44 40,28 4822,53 1622,30 

S-8 56,94 25,00 3242,67 625,00 

S-9 56,94 20,83 3242,67 434,03 

S-10 75,00 31,94 5625,00 1020,45 

S-11 52,78 31,94 2785,49 1020,45 

S-12 52,78 29,17 2785,49 850,69 

S-13 55,56 19,44 3086,42 378,09 

S-14 51,39 36,11 2640,82 1304,01 

S-15 54,17 23,61 2934,03 557,48 

S-16 41,67 22,22 1736,11 493,83 

S-17 62,50 25,00 3906,25 625,00 

S-18 62,50 25,00 3906,25 625,00 

S-19 58,33 34,72 3402,78 1205,63 

S-20 38,89 36,11 1512,35 1304,01 

S-21 59,72 40,28 3566,74 1622,30 

S-22 55,56 33,33 3086,42 1111,11 

S-23 36,11 30,56 1304,01 933,64 

S-24 37,50 50,00 1406,25 2500,00 

S-25 54,17 37,50 2934,03 1406,25 

S-26 58,33 33,33 3402,78 1111,11 

S-27 70,83 50,00 5017,36 2500,00 

S-28 - 27,78 - 771,60 

S-29 - 45,83 - 2100,69 

S-30 - 18,06 - 326,00 

Jumlah 1483,33 943,06 85462,96 31915,51 

Rataan 54,94 31,44   

𝑠 (SD) 12,35873004 8,848111488   

BLA 49,85   

𝑠2 152,7382083 78,28907691   

Var gabungan 10,56   
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1. Uji Hipotesis 1 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠

√𝑛

=
54,94 − 49,85

12,36

√27

= 2,13933 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau 

2,13933 > 1,706. Artinya nilai rata-rata siswa pada kelas dengan model 

ARIAS bernuansa etnomatematika tuntas atau lebih dari 49,85. 

2. Uji Hipotesis 2 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

=

21
27 − 0,75

√0,75(1 − 0,75)
27

= 0,33  

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau       

0,33 > 1,645. Artinya proporsi siswa yang mencapai nilai BLA pada 

kelas dengan model ARIAS bernuansa etnomatematika paling banyak 

75%. 

3. Uji Hipotesis 3 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑆𝑔𝑎𝑏√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
54,94 − 31,44

10,56  √
1

27 +
1

30

= 8,32 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau 8,32 >

1,673. Artinya nilai rata-rata siswa pada kelas dengan model ARIAS 

bernuansa etnomatematika lebih dari nilai rata-rata siswa pada kelas 

dengan model PBL. 
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4. Uji Hipotesis 4 

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√(
𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
) (1 −

𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
) (

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

𝑧 =

21
27 −

2
30

√(
21 + 2

27 + 30
) (1 −

21 + 2
27 + 30

) (
1

27
+

1
30

)

 

𝑧 = 5,46 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 5,46 >

1,645. Artinya proporsi kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

kelas dengan model ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari proporsi 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas dengan model PBL. 
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Lampiran C12. Uji Hipotesis 5 Secara Manual 

Kode Siswa Pre Eks Pos Eks Pre kont Pos Kont 
Gain Eks 

(𝑿𝟏) 

Gain Kont 

(𝑿𝟐) 
𝑿𝟏
𝟐 𝑿𝟐

𝟐 

S-1 44,44 80,56 9,72 29,17 65,00 21,54 4225,00 463,91 

S-2 13,89 66,67 9,72 30,56 61,29 23,08 3756,50 532,54 

S-3 11,11 58,33 5,56 19,44 53,13 14,71 2822,27 216,26 

S-4 15,28 30,56 22,22 23,61 18,03 1,79 325,18 3,19 

S-5 16,67 51,39 9,72 27,78 41,67 20,00 1736,11 400,00 

S-6 6,94 34,72 12,50 44,44 29,85 36,51 891,07 1332,83 

S-7 27,78 69,44 4,17 40,28 57,69 37,68 3328,40 1419,87 

S-8 18,06 56,94 8,33 25,00 47,46 18,18 2252,23 330,58 

S-9 9,72 56,94 4,17 20,83 52,31 17,39 2736,09 302,46 

S-10 30,56 75,00 5,56 31,94 64,00 27,94 4096,00 780,71 

S-11 23,61 52,78 5,56 31,94 38,18 27,94 1457,85 780,71 

S-12 6,94 52,78 6,94 29,17 49,25 23,88 2425,93 570,28 

S-13 22,22 55,56 0,00 19,44 42,86 19,44 1836,73 378,09 

S-14 29,17 51,39 5,56 36,11 31,37 32,35 984,24 1046,71 

S-15 30,56 54,17 0,00 23,61 34,00 23,61 1156,00 557,48 

S-16 11,11 41,67 6,94 22,22 34,38 16,42 1181,64 269,55 

S-17 9,72 62,50 0,00 25,00 58,46 25,00 3417,75 625,00 

S-18 19,44 62,50 11,11 25,00 53,45 15,63 2856,72 244,14 

S-19 23,61 58,33 5,56 34,72 45,45 30,88 2066,12 953,72 

S-20 2,78 38,89 11,11 36,11 37,14 28,13 1379,59 791,02 
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Kode Siswa Pre Eks Pos Eks Pre kont Pos Kont 
Gain Eks 

(𝑿𝟏) 

Gain Kont 

(𝑿𝟐) 
𝑿𝟏
𝟐 𝑿𝟐

𝟐 

S-21 13,89 59,72 5,56 40,28 53,23 36,76 2832,99 1351,64 

S-22 22,22 55,56 18,06 33,33 42,86 18,64 1836,73 347,60 

S-23 22,22 36,11 5,56 30,56 17,86 26,47 318,88 700,69 

S-24 8,33 37,50 9,72 50,00 31,82 44,62 1012,40 1990,53 

S-25 19,44 54,17 13,89 37,50 43,10 27,42 1857,91 751,82 

S-26 25,00 58,33 8,33 33,33 44,44 27,27 1975,31 743,80 

S-27 48,61 70,83 26,39 50,00 43,24 32,08 1869,98 1028,84 

S-28   22,22 27,78  7,14  51,02 

S-29   15,28 45,83  36,07  1300,73 

S-30   5,56 18,06  13,24  175,17 

Jumlah 533,33 1483,33 275,00 943,06 1191,52 731,80 56635,61 20440,89 

Rataan 19,75 54,94 9,17 31,44 44,13 24,39 2097,62 681,36 

s (SD) 10,92 12,36 6,469383 8,848111 12,48598 9,450417 1072,9422 463,34672 

𝑠2  (Eks) 155,90        

𝑠2 (Kont) 89,31        

𝑆𝑔𝑎𝑏 120,79        

 

 

 

3
8
9
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑆𝑔𝑎𝑏√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

=
44,13 − 24,39

10,99√
1

27
+

1

30

= 6,770 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau 6,770 > 1,645. 

Artinya rata-rata selisih nilai kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

dengan model ARIAS bernuansa etnomatematika lebih dari rata-rata selisih nilai 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas dengan model PBL. Setelah 

didapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, selanjutnya dihitung nilai ES (Effect Size) untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi model ARIAS bernuansa etnomatematika terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Penghitungan nilai ES menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

𝐸𝑆 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
(𝑛𝑒−1)𝑆𝑒

2+(𝑛𝑐−1)𝑆𝑐
2

𝑛𝑒+𝑛𝑐

 

=
44,13 − 24,39

√
(27−1)155,90+(30−1)89,31

57

 

= 1,83 

Berdasarkan perhitungan di atas, didapat nilai 𝐸𝑆 = 1,83. artinya model ARIAS 

bernuansa etnomatematika berkontribusi baik terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 
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Lampiran C13. Uji Hipotesis 6 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk untuk mengetahui apakah self-

confidence berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Data 

yang diuji regresi linear sederhana adalah hasil postest kelas eksperimen dan hasil 

angket self-confidence yang sebelumnya sudah dilakukan MSI. Uji regresi linear 

sederhana pada penelitian ini menggunakan SPSS Statistic 22. Adapun hasil 

output uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. 

Anova 

 
 

Tabel Anova menunjukkan hasil uji regresi linear sederhana. Berdasarkan output 

di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,500 lebih dari 0,05 (0,500 > 0,05) H0 

diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh self-confidence terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Adapun untuk melihat besarnya pengaruh self-

confidence terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai 𝑅2 = 0,018, artinya besarnya pengaruh 

self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa hanya 

sebesar 1,8% dan sisanya 98,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk mengetahui 

persamaan regresi linear pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut. 
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Coefficients Persamaan Regresi 

 

Berdasarkan tabel coefficients persamaan regresi dapat diketahui bahwa 

persamaan regresi linear sederhananya yaitu 𝑌 = 36,890 + 0,277𝑋. 
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Lampiran C14. Hasil Wawancara Subjek Penelitian 

 

1. Hasil Wawancara Subjek Dengan Kemampuan Komunikasi Tinggi 

S-1 

G : aisyah, coba lihat soal no 1, informasi apa yang kamu dapat dari soal 

ini? bagaimana cara kamu menjawab soal tersebut? 

S : setiap anak memegang 1 kartu bu. 

G : bagaimana cara kamu menjawab soal tersebut? 

S : kartu kan ada 2 sisi, untuk kartu Nunu ditulis D (depan) dan B 

(belakang). Untuk sisi D dibagi dua lagi dan dihubungkan dengan sebuah 

garis karena kartu milik Pita memiliki dua sisi juga yaitu D dan B, 

sehingga hasil dari diagram pohonnya itu DD, DB, BD, BB. 

G : apakah jawaban yang kamu kerjakan sudah benar? 

S : ada yang benar ada yang salah bu. 

G : untuk soal no 2, apakah kamu menuliskan semua informasi yang 

diketahui dari soal? 

S : yang dari bacaannya dituliskan tetapi dari gambarnya tidak dituliskan 

bu. 

G : coba jelaskan langkah-langkah kamu menyelesaikan soal tersebut? 

S : pertama menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, kemudian dicari 

dulu peluang empirik muncul bunga warna merah, kuning, hijau, dan 

ungu dengan cara 
8

8
−

3

8
=

5

8
 kemudian dicari frekuensi kemunculan 

warnanya, hasilnya 40 kali bu. 

G : apakah jawaban yang kamu kerjakan sudah benar? 

S : engga yakin bu, tapi kayaknya benar bu. 

G : pada soal no 4, bagaimana cara kamu membuat pertanyaan tersebut? 

S : melihat contoh dari pertanyaan poin a bu. 

G : mengapa membuat pertanyaan seperti itu? 

S : karena saya sudah tau rumus untuk menyelesaikannya bu. 

G : apakah sudah sesuai dengan informasi yang ada pada soal? 

S : iya bu 
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G : untuk soal no 5, apakah jawaban yang kamu kerjakan sudah benar 

sesuai tahapannya? 

S : iya bu, sudah benar. 

G : untuk soal no 6, apakah yang dimaksud dengan ruang sampel? 

S : ruang sampel adalah ruang yang beranggotakan titik sampel bu. 

G : apakah benar definisinya seperti itu? 

S : hehehe gatau bu, kayaknya benar. 

G : oke, terimakasih ya. 

S : iya bu. 

 

 

S-10 

G : Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal no 1? 

S : setiap anak memegang 1 kartu bu. 

G : bagaimana cara kamu membuat diagram pohon tersebut? 

S : untuk sisi depan saya tulis D untuk sisi belakang saya tulis B. 

Kemudian ditulis dulu untuk setiap anak itu D dan B. Kemudian 

dihubungkan didapat DD,DB,BD,BB. 

G : apa makna dari titik DB? 

S : DB artinya kartu 1 sisi depan dan kartu 2 sisi belakang. 

G : apakah benar jawaban yang dituliskan? 

S : benar bu. 

G : coba jelaskan tahapan dalam menyelesaikan soal nomer 2? 

S : ditulis dahulu yang diketahui dan ditanyakannya. Kemudian mencari 

frekuensi harapan dengan cara peluang harapan dikali banyak percobaan 

yaitu 
5

8
× 64 = 40. 

G : apakah benar? 

S : benar kayaknya bu. 

G : untuk nomer 4b, pertanyaan apa yang kamu buat? 

S : tidak dikerjakan bu 

G : mengapa? 
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S : lupa bu . 

G : jelaskan tahapan pengerjaan soal no 5? 

S : ditulis dahulu yang diketahui dan ditanyakannya. Kemudian yang dicari 

itu peluang komplemen sehingga 
7

7
−

4

7
=

3

7
, sedangkan peluang Yanuar 

lebih besar dari pada peluang Basit menang sehingga peluang Yanuar 
2

7
 

dan peluang Basit 
1

7
. Untuk frekuensi harapan Yanuar menang itu 

7

56
× 3 =

21

56
 dan frekuensi harapan Basit menang itu 

7

35
× 3 =

21

35
 bu. 

G : angka 7 dan 3 diperoleh dari mana? 

S : dari peluang komplemennya bu. 

G : jelaskan nomer 6b, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? 

S : ruang sampel adalah hasil dari suatu kejadian. 

G : benar jawabannya? 

S : benar engga ya bu? Benar kayaknya unhwn bu, tapi yang ditulis 

dilembar jawaban itu salah bu. 

G : baik, terimakasih nak. 

 

 

2. Hasil Wawancara Subjek Dengan Kemampuan Komunikasi Sedang 

S-3 

G : dari soal no 1 apa yang diketahui dan ditanyakan? 

S : yang diketahuinya setiap anak memegang satu kartu, yang ditanyakan 

adalah menyajikan masalah itu ke dalam diagram pohon dan jelaskan 

maknanya. 

G :  bagaimana cara kamu membuat diagram pohon tersebut? 

S : mengasal bu, hehehe. Hanya ingat kalau diagram pohon seperti itu 

seperti yang diajarkan kemarin. 

G : apakah jawaban yang kamu tuliskan sudah benar atau tidak? 

S : jawabannya salah bu. 

G : kenapa kamu yakin bahwa jawaban tersebut salah? 

S : karena ketika menjawab soal saya ngasal bu. 
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G : pada soal juga diminta untuk menjelaskan maknanya, karena pada 

lembar jawaban kamu tidak menuliskan makna tersebut, coba jelaskan 

secara lisan apa makna dari titik BD? 

S : engga tau bu hehehe 

G : coba jelaskan cara kamu dalam menjawab soal no 2? 

S : mengasal bu, sepertinya salah hehe 

G : coba sebutkan rumus peluang itu seperti apa? 

S : lupa bu hehe 

G : disini kan diminta untuk membuat pertanyaan, mengapa kamu membuat 

pertanyaan seperti itu? 

S : karena itu sesuai dengan informasi di soal bu 

G : apakah diagram yang dibuat sudah benar? 

S : salah bu hehe 

G : mengapa kamu tidak menuliskan definisi dari ruang sampel? 

S : lupa bu .. 

 

S-2 

G : Amel, coba kamu sebutkan informasi apa yang kamu dapat dari soal? 

S : yang diketahui yaitu setiap anak hanya memegang 1 kartu, yang 

ditanyakan menyajikan hasil pengetosan dalam bentuk diagram pohon 

dan menjelaskan maknanya. 

G : Cara kamu menjawabnya seperti apa? Coba jelaskan. 

S : setiap kartu kan ada dua sisi, untuk sisi depan saya tulis D untuk sisi 

belakang saya tulis B. Kemudian ditulis dulu untuk setiap anak itu D dan 

B. Kemudian dihubungkan didapat DD,DB,BD,BB. 

G : apa makna dari titik DB? 

S : artinya kartu Nunu mendapat sisi depan dan kartu Pita mendapat sisi 

belakang. 

G : Apakah jawaban yang dituliskan sudah betul? 

S : Betul bu .. 

G : baik, selanjutnya nomor 2 bagaimana cara Amel menjawab soal 

tersebut? 
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S : pertama menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. 

Kemudian caranya itu 
8

8
−

3

8
=

5

8
, nilai 

8

8
 itu dari peluang keseluruhan. 

G : benar tidak jawabannya? 

S : benar bu 

G : untuk no 3 bagaimana kamu menjawab soal tersebut? 

S : pertama menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. 

Kemudian caranya itu menjumlahkan semua cimplo yang ada di panci A 

untuk dijadikan n(S), dan yang bagian a ini jawabannya 
8

15
. Yang bagian 

b caranya sama dijumlahin dulu cimplo di panci B sebagai n(S) untuk 

panci B, dan hasilnya yaitu 
10

18
. 

G : untuk nomer 4b, pertanyaan apa yang kamu buat? 

S : berapa banyak gadis yang berusia antara 12-17 hasilnya 42 bu 

G : untuk soal no 5 bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut? 

S : Jika peluang komplemen itu dari 
7

7
−

3

7
=

4

7
. Untuk frekuensi harapannya 

7

56
× 3 bu, angka 3 dari jumlah anaknya bu. 

G : jelaskan nomer 6b, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? 

S : ruang sampel adalah banyaknya percobaan peluang pengetosan kartu. 

G : untuk soal 6c bagaimana? 

S : nomer 6c tidak dijawab semua bu, hanya menjawab peluangnya saja 

yaitu 3. 

G : apakah jawabannya benar? 

S : salah bu, hehehehe. Harusnya nilainya antara 0 – 1 ya bu jadi bentuknya 

pecahan ya bu. 

G : iya nak. Baik terimakasih Amel .. 

 

S-15 

G : Khairal coba kamu sebutkan informasi apa yang kamu dapat dari soal? 

S  : yang diketahui yaitu setiap anak hanya memegang 1 kartu, yang 

ditanyakan menyajikan hasil pengetosan dalam bentuk diagram pohon 

dan menjelaskan maknanya. 
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G : Cara kamu menjawabnya seperti apa? Coba jelaskan. 

S : pertama tulis nama anaknya, terus ditulis titik sampelnya bu. 

G : apa makna dari titik DDBB yang kamu tulis? 

S : engga tau bu.. 

G : Apakah jawaban yang dituliskan sudah betul? 

S : Betul bu .. 

G : baik, selanjutnya nomor 2 bagaimana cara kamu menjawab soal 

tersebut? 

S : pertama menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. 

Kemudian caranya tulis rumus peluangnya terus dimasukin angka-

angkanya bu. 

G : benar tidak jawabannya? 

S : benar bu 

G : untuk no 3 bagaimana kamu menjawab soal tersebut? 

S : saya cuma menuliskan yang diketahui sama yang ditanyakannya saja 

bu, bingung cara mengerjakannya bu. 

G : untuk nomer 4b, pertanyaan apa yang kamu buat? 

S : lupa bu, no 4b itu ngasal bu. 

G : untuk soal no 5 bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut? 

S : nomer 5a saya tidak mengerjakan bu, karena lupa rumusnya bu. Untuk 

frekuensi harapannya 
4

7
 dikali banyak percobaannya bu. 

G : jelaskan nomer 6b, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? 

S : ruang sampel adalah perbandingan yang mengenai titik aslinya. 

G : untuk soal 6c bagaimana? 

S : nomer 6c tidak dijawab semua bu, Cuma menuliskan titik sampelnya 

saja bu. 

G : apakah jawabannya benar? 

S : kayaknya benar bu, hehehehe.  

G : iya nak. Baik terimakasih nak.. 
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3. Hasil Wawancara Subjek Dengan Kemampuan Komunikasi Rendah 

S-6 

G : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : titik sampel bu. 

G : cara kamu menyelesaikan soal no 1 bagaaimana erick? 

S : pertama ditulis namanya terlebih dahulu bu, tulis Nunu dan Pita. 

Kemudian ditulis sisinya bu. 

G : kira-kira diagram pohon yang kamu buat benar tidak? 

S : salah bu 

G : bagaimana langkah-langkah kamu menjawab soal no 2? 

S : caranya itu 64 – 4 – 30 bu hasilnya 30 bu 

G : memangnya apa yang diketahui dari soal? 

S : warna orange bu 

G : jawaban yang kamu tuliskan itu sudah benar? 

S : salah bu 

G : pada soal no 4, diminta untuk membuat pertanyaan, coba jelaskan 

pertanyaan apa yang kamu buat? 

S : saya tidak mengerjakan yang itu bu. 

G : kenapa tidak dikerjakan? 

S : saya tidak baca soalnya bu, hanya membaca yang poin a saja bu. 

G : jawaban no 6 yang kamu paparkan benar tidak Erick? 

S : benar bu yang jawaban diagram pohonnya. 

 

S – 24 

G : Coba baca soal no 1, apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : kartu yang dipegang Nunu dan Pita bu. 

G : cara kamu menyelesaikan soal no 1 bagaaimana erick? 

S : pertama ditulis namanya terlebih dahulu bu, tulis Nunu dan Pita. 

Kemudian ditulis karti B dan kartu D bu, dan hasilnya BDDB bu 

G : kira-kira diagram pohon yang kamu buat benar tidak? 

S : tidak tahu bu benar atau tidak. 

G : bagaimana langkah-langkah kamu menjawab soal no 2? 
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S : saya mengasal bu menjawabnya, caranya itu 
64
3

8

 bu hasilnya 30 bu. 

G : bagaimana cara kamu menjawab soal no 3? 

S : yang bagian a jawabannya 8 – 3 = 5 dan yang bagian b itu 10 – 2 = 8 

bu. 

G : jawaban yang kamu tuliskan itu sudah benar? 

S : salah bu 

G : pada soal no 4, diminta untuk membuat pertanyaan, coba jelaskan 

pertanyaan apa yang kamu buat? 

S : berapa peluang gadis yang terpilih menjadi Bupati Indramayu? 

jawabannya 138. 

G : soalnya sesuai dengan informasi di soal tidak? 

S : iya bu 

G : jawaban no 6 yang kamu paparkan benar tidak? 

S : benar bu, ruang sampelnya ada 4 bu. 

G : apa yang dimaksud dengan ruang sampel? 

S : ruang sampel adalah terjadinya peluang percobaan bu. 

G : apakah benar seperti itu definisinya? 

S : benar bu. 

G : baik, terimakasih nak.  



 

4
0
2
 

Lampiran C15.  Hasil Analisis KKM Ditinjau dari self-confidence 

 

Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

Tinggi 

1 

Tidak ditemukan siswa dengan 

kemampuan komunikasi matematis 

tinggi pada kelompok self-

confidence tinggi. 

Siswa belum mampu dalam 

menyatakan situasi dalam soal ke 

dalam bentuk model matematika, 

dalam kasus ini yaitu bentuk diagram 

pohon. Siswa mengasal dalam 

membuat diagram pohon dan tidak 

sesuai dengan yang dimaksud pada 

soal, sehingga jawaban yang dituliskan 

juga belum benar.  

Tidak ditemukan siswa dengan 

kemampuan komunikasi 

matematis rendah  pada kelompok 

self-confidence tinggi. 

2 

Siswa belum mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa biasa. 

Hal ini terlihat dari lembar jawaban 

siswa yang hanya menuliskan 

informasi yang terdapat pada soal dan 

menggambarkan diagram pohonnya, 

akan tetapi tidak menjelaskan makna 

dari setiap titik sampel yang didapat.  

3 

Siswa belum mampu dalam membuat 

pertanyaan matematika yang 

dipelajari. Hal ini dikarenakan siswa 

belum memahami maksud dari soal, 

sehingga siswa secara mengasal dalam 

menjawab soal tersebut dan tidak 
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Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

4 

Siswa telah mampu dalam 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. Hal ini 

dikarenakan siswa dapat menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal yang diberikan, serta dapat 

menuliskan rumus apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut meskipun hasil yang 

diperolehnya belum benar. Hal ini juga 

dikarenakan siswa cukup aktif ketika 

proses diskusi berlangsung, siswa juga 

berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya. 

5 

Siswa telah mampu dalam membaca 

dengan pemahaman suatu presentasi 

tertulis. Hal ini dikarenakan siswa 

mampu dalam memahami diagram 

pohon yang telah disajikan pada soal 

serta dapat melengkapi diagram 

tersebut dengan benar.  

6 

Siswa belum mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa masih salah dalam 

menuliskan definisi dari pertanyaan 
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Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

yang dimaksudkan pada soal. 

Sedang 

1 

Siswa telah mampu dalam 

menyatakan situasi dalam soal ke 

dalam bentuk model matematika, 

dalam kasus ini yaitu bentuk 

diagram pohon. Siswa mampu 

menggambarkan diagram pohon 

dengan benar sesuai dengan yang 

dimaksudkan dalam soal. 

Siswa telah mampu dalam menyatakan 

situasi dalam soal ke dalam bentuk 

model matematika, dalam kasus ini 

yaitu bentuk diagram pohon. Siswa 

mampu menggambarkan diagram 

pohon dengan benar sesuai dengan 

yang dimaksudkan dalam soal. 

Siswa belum mampu dalam 

menyatakan situasi dalam soal ke 

dalam bentuk model matematika, 

dalam kasus ini yaitu bentuk 

diagram pohon. Siswa mengasal 

dalam membuat diagram pohon 

dan tidak sesuai dengan yang 

dimaksud pada soal, sehingga 

jawaban yang dituliskan juga 

salah.  

2 

Siswa telah mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa  

biasa. Siswa mampu menjelaskan 

makna dari setiap titik sampel yang 

telah didapat.  

Siswa telah mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa  biasa. 

Siswa mampu menjelaskan makna dari 

setiap titik sampel yang telah didapat.  

Siswa belum mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa 

biasa. Hal ini terlihat dari lembar 

jawaban siswa yang tidak 

menjelaskan makna dari setiap 

titik sampel yang didapat.  

3 

Siswa telah mampu dalam 

membuat pertanyaan matematika 

yang dipelajari. Hal ini 

dikarenakan siswa mampu 

membuat satu pertanyaan yang 

sesuai dengan informasi pada soal 

dan mampu menjawab pertanyaan 

yang telah dibuat. 

Siswa belum mampu dalam membuat 

pertanyaan matematika yang 

dipelajari. Hal ini dikarenakan siswa 

tidak membuat satu pertanyaan yang 

sesuai dengan informasi pada soal. 

Siswa belum mampu dalam 

membuat pertanyaan matematika 

yang dipelajari. Hal ini terlihat 

dari lembar jawaban siswa yang 

tidak membuat satu pertanyaan 

yang sesuai dengan informasi pada 

soal. 
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Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

4 

Siswa telah mampu dalam 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. Siswa 

dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 

yang diberikan, serta dapat 

menuliskan rumus apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut dengan benar. Hal ini 

juga dikarenakan siswa cukup aktif 

ketika proses diskusi berlangsung, 

siswa juga berani untuk bertanya 

dan mengungkapkan pendapatnya. 

Siswa mampu dalam mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika. Hal ini dikarenakan siswa 

hanya dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 

yang diberikan. Ketika proses diskusi 

berlangsung siswa aktif, siswa juga 

berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya. 

Siswa mampu dalam 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. Hal 

ini dikarenakan siswa mampu 

dalam  menulis tentang 

matematika. Siswa juga mampu 

mengikuti diskusi dengan baik dan 

aktif dalam pembelajaran, siswa 

juga berani untuk bertanya. 

5 

Siswa telah mampu dalam 

membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi tertulis. Siswa 

telah mampu dalam memahami 

diagram pohon yang telah 

disajikan pada soal serta dapat 

melengkapi diagram tersebut 

dengan benar.  

Siswa telah mampu dalam membaca 

dengan pemahaman suatu presentasi 

tertulis. Siswa telah mampu dalam 

memahami diagram pohon yang telah 

disajikan pada soal serta dapat 

melengkapi diagram tersebut dengan 

benar.  

Siswa belum mampu dalam 

membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi tertulis. Hal ini 

dikarenakan siswa belum mampu 

dalam memahami diagram pohon 

yang telah disajikan pada soal 

serta mengalami kendala dalam 

melengkapi diagram tersebut.  

6 

Siswa belum mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa masih salah 

dalam menuliskan definisi dari 

pertanyaan yang dimaksud soal. 

Siswa belum mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa masih salah dalam 

menuliskan definisi dari pertanyaan 

yang dimaksudkan pada soal. 

Siswa belum mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak 

menuliskan definisi dari 

pertanyaan yang dimaksud soal. 
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Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

Rendah 

1 

Siswa telah mampu dalam 

menyatakan situasi dalam soal ke 

dalam bentuk model matematika, 

dalam kasus ini yaitu bentuk 

diagram pohon. Siswa mampu 

menggambarkan diagram pohon 

dengan benar sesuai dengan yang 

dimaksudkan dalam soal. 

Siswa telah mampu dalam menyatakan 

situasi dalam soal ke dalam bentuk 

model matematika, dalam kasus ini 

yaitu bentuk diagram pohon. Siswa 

mampu menggambarkan diagram 

pohon dengan benar sesuai dengan 

yang dimaksudkan dalam soal. 

Siswa belum mampu dalam 

menyatakan situasi dalam soal ke 

dalam bentuk model matematika, 

dalam kasus ini yaitu bentuk 

diagram pohon. Siswa mengasal 

dalam membuat diagram pohon 

dan tidak sesuai dengan yang 

dimaksud pada soal, sehingga 

jawaban yang dituliskan salah.  

2 

Siswa telah mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa  

biasa. Siswa mampu menjelaskan 

makna dari setiap titik sampel yang 

telah didapat.  

Siswa belum mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa  biasa. 

Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat 

menuliskan makna dari setiap titik 

sampel yang telah didapat.  

Siswa belum mampu dalam 

menjelaskan ide dan model 

matematika ke dalam bahasa 

biasa. Hal ini terlihat dari lembar 

jawaban siswa yang tidak 

menjelaskan makna dari setiap 

titik sampel yang didapat.  

3 

Siswa belum mampu dalam 

membuat pertanyaan matematika 

yang dipelajari. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak membuat 

satu pertanyaan yang sesuai 

dengan informasi pada soal dan. 

Siswa telah mampu dalam membuat 

pertanyaan matematika yang 

dipelajari. Hal ini dikarenakan siswa 

mampu membuat satu pertanyaan yang 

sesuai dengan informasi pada soal dan 

mampu menjawab pertanyaan yang 

telah dibuat. 

Siswa belum mampu dalam 

membuat pertanyaan matematika 

yang dipelajari. Hal ini terlihat 

dari lembar jawaban siswa yang 

tidak membuat satu pertanyaan 

yang sesuai dengan informasi pada 

soal. 

4 

Siswa telah mampu dalam 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. Siswa 

Siswa mampu dalam mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika. Hal ini dikarenakan siswa 

Siswa  mampu dalam 

mendengarkan, berdiskusi, dan 

menulis tentang matematika. Hal 
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Self-confidence 
Indikator 

KKM 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tinggi Sedang Rendah 

dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 

yang diberikan, serta dapat 

menuliskan rumus apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut dengan benar.  

dapat menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal yang 

diberikan, meskipun siswa tidak 

menuliskan rumus apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Ketika proses diskusi 

berlangsung, siswa terlihat cukup aktif 

baik dalam mengajukan pertanyaan 

ataupun mengungkapkan pendapatnya. 

ini dikarenakan siswa  telah 

mampu dalam  menulis tentang 

matematika. Siswa juga mampu 

mengikuti diskusi dengan baik dan 

aktif dalam pembelajaran, siswa 

juga berani untuk bertanya. 

5 

Siswa telah mampu dalam 

membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi tertulis. Siswa 

telah mampu dalam memahami 

diagram pohon yang telah 

disajikan pada soal serta dapat 

melengkapi diagram tersebut 

dengan benar.  

Siswa kurang mampu dalam membaca 

dengan pemahaman suatu presentasi 

tertulis. Siswa mampu dalam 

memahami diagram pohon yang telah 

disajikan pada soal, akan tetapi ketika  

melengkapi diagram tersebut siswa 

masih terlihat bingung sehingga 

jawaban yang dituliskan salah.  

Siswa belum mampu dalam 

membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi tertulis. Hal ini 

dikarenakan siswa belum mampu 

dalam memahami diagram pohon 

yang telah disajikan pada soal 

serta mengalami kendala dalam 

melengkapi diagram tersebut.  

6 

Siswa kurang mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan terdapat sedikit 

kekurangan kata pada perumusan 

definisi, sehingga jawaban yang 

dituliskan kurang tepat. 

Siswa tidak mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak dapat 

menuliskan definisi dari pertanyaan 

yang dimaksudkan pada soal. 

Siswa belum mampu dalam 

merumuskan suatu definisi. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak 

menuliskan definisi dari 

pertanyaan yang dimaksudkan 

pada soal. 
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Lampiran D1. Surat Izin Observasi 
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Lampiran D2. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran D3. Surat Sekolah 
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Lampiran D4. Contoh Lembar Jawaban Siswa 
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Lampiran D5. Dokumentasi 

 

 
Gambar 1. Kegiatan Diskusi Kelompok 

 

 
Gambar 2. Penentuan Kelompok Presentasi dengan Permainan Hompimpah 
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Gambar 3. Kegiatan Presentasi 

 

 

 

 
Gambar 4. Kegiatan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
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Gambar 5. Foto Bersama Kelas VIII-C (Kelas Eksperimen) 

 

 

 
Gambar 6. Foto Bersama Kelas VIII-B (Kelas Kontrol) 
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