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ABSTRAK
Agata Selvi Ardhiyanti (131414038). Kompetensi Pedagogik dan Profesional
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang mengikuti Mata
Kuliah Pembelajaran Matematika SMA untuk Materi Permutasi dan
Kombinasi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pedagogik dan
profesional calon guru matematika pada materi permutasi dan kombinasi. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma
yang sedang menempuh mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas B
pada tahun akademik 2016/2017.
Instrumen-instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan, lembar
wawancara, dan tes esai sebanyak satu kali, yang telah disesuaikan dengan
kompetensi dasar pada tingkat SMA/SMK/MA. Dari data-data tersebut, peneliti
melakukan analisis sehingga peneliti dapat menyimpulkan kompetensi pedagogik
dan profesional yang dimiliki calon guru matematika pada materi permutasi dan
kombinasi. Tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu tahap reduksi data, tahap
penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti
menyeleksi data-data yang penting yang dipergunakan untuk membantu penarikan
kesimpulan. Pada tahap penyajian data peneliti menyajikan data berupa deskripsi
data berdasarkan klasifikasi-klasifikasi. Pada tahap kesimpulan, peneliti menarik
kesimpulan berdasarkan hasil analisis.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, peneliti menyimpulkan:
proses pembelajaran dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMA
dilaksanakan dengan observasi di sekolah, presentasi materi, simulasi mengajar,
dan mengajar siswa SMA untuk topik tertentu. Kegiatan dilakukan secara
berkelompok, terdiri dari 2-3 orang mahasiswa. Kelompok kaidah pencacahan
menemukan kesulitan dalam penggunaan permutasi dan kombinasi dalam
mengerjakan soal. Kompetensi profesional mahasiswa yang mengikuti mata
kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas B untuk materi permutasi dan
kombinasi sangat kurang, yaitu 8,33% mahasiswa mampu mendefinisikan
permutasi sebagai suatu penyusunan yang memperhatikan urutan; 8,33%
mahasiswa mampu mendefinisikan kombinasi sebagai suatu penyusunan yang
tidak memperhatikan urutan; 11,11% mahasiswa mampu menyelesaikan soal
tentang kombinasi dengan benar; dan 2,78% mahasiswa mampu menyelesaikan
soal tentang permutasi dengan benar. Kompetensi pedagogik mahasiswa yang
mengikuti mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas B untuk materi
permutasi dan kombinasi kurang, yaitu 41,67% mahasiswa mampu membuat soal
permutasi beserta penyelesaiannya dengan tepat dan 36,11% mahasiswa mampu
membuat soal kombinasi beserta penyelesaiannya dengan tepat.
Kata kunci: Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, calon guru
matematika, Permutasi, Kombinasi
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ABSTRACT
Agata Selvi Ardhiyanti (131414038). Math Education Students’ Pedagogic
and Professional Competence Following “Pembelajaran Matematika SMA”
course on Permutation and Combination Topic. Undergraduate Thesis,
Mathematic Education Study Program, Departement of Mathematic and
Science Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata
Dharma University, Yogyakarta, 2017.
The aim of this research was to describe math education students pedagogic
and professional competence following “Pembelajaran Matematika SMA” course
on permutation and combination topic. The type of this research was qualitative
research. The subjects of this research were students of Mathematics Education
department of Sanata Dharma University following “Pembelajaran Matematika
SMA” course in class B at 2016/2017 academic year.
The instruments used in this research were observation sheet, interview
sheet, and once essay test that was adapted from basic competency of
SMA/SMK/MA level. Then, the researcher analyzed the data to summarize
pedagogic and professional competence of prospective mathematics teacher of
Sanata Dharma University on permutasion and combination topic. The steps were
taken by researcher to analysis the data were reducing data, presenting data, and
making conclusion. On reducing data stage, the researcher selected the data that
was used to conclude, on the stage of presenting data, the researcher presented the
data in data description based on the classifications. On the stage of concluding
the data, the researcher concluded the data based on the result analysis.
Based on the analysis conducted by the researcher, the researcher concluded
that: learning process that happened Pembelajaran Matematika SMA course were
observation in school, simulation, and the teaching students in Senior High School
for some topic. The activity did by group, cosist 2-3 students. A group for country
principle topic found difficulty on using permutation and combination to concept
solve a task. Students, professional competence following the Pembelajaran
Matematika SMA course in class B on permutation an combination topic did not
quite, 8,33% students were able to define permutation by composing that watch in
sequence; 8,33% students were able to define combination by composing that not
watch in sequence; 11,11% students were able to solve the combination problems;
and 2,78% students were able to solve the permutation problems. Students,
pedagogic competence following Pembelajaran Matematika SMA course in class
B on permutation and combination topic did not quite, 41,67% students were able
to make a permutation problems with the solution and 36,11% students were able
to make a combination problems with the solution.
Keywords: pedagogic competence, professional competence, prospective
mathematics teacher, permutation, combination.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam dunia pendidikan, guru merupakan pelaku yang penting dalam
mendampingi proses belajar para peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator
para peserta didik dalam belajar. Sebagai seorang fasilitator, semua materi yang
sedang dipelajari oleh para peserta didik, harus benar-benar dipahami dengan
benar oleh guru, sehingga guru mampu memfasilitasi para peserta didik dalam
belajar.
Kualitas guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan sebuah
pola pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai dengan tingkat
kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta iklas dalam
memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak didik (Asmani, 2009: 39).
Dalam UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, didefinisikan guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ada 4
kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional.
1
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Kompetensi pedagogik berkaitan langsung dengan penguasaan disiplin ilmu
pendidikan dan ilmu lain yang berkaitan dengan tugas sebagai guru, antara lain
mampu merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.
Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai
seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Kompetensi
sosial berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan
orang yang ada disekitar dirinya. Sedangkan kompetensi profesional merupakan
kemampuan dasar tenaga pendidik yang meliputi menguasai keahlian dan
keahlian teoritik dan praktik, kemampuan menguasai materi pembelajaran
(Janawi, 2012: 47).
Dalam masa perkuliahan, bagi calon guru, merupakan waktu yang tepat
untuk belajar, memahami semua materi yang dipelajari di sekolah. Sehingga
setelah lulus dari dunia perkuliahan, calon guru tersebut siap untuk
menyampaikan materi dengan benar. Salah satu materi di SMA yang dipelajari
siswa adalah tentang permutasi dan kombinasi. Oleh karena itu, mahasiswa
(calon guru) harus menguasai materi tersebut agar 4 kompetensi yang harus
dimiliki oleh guru dapat dipenuhi. Namun berdasarkan hasil uji coba tes pada 6
orang mahasiswa pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma angkatan
2013, menunjukkan bahwa 6 orang mahasiswa tersebut belum mampu
mendefinisikan permutasi dan kombinasi. Dua diantaranya belum bisa
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membedakan arti dari permutasi dan banyaknya permutasi serta belum bisa
membedakan arti dari kombinasi dan banyaknya kombinasi.
Dari enam orang mahasiswa yang mengerjakan soal uji coba, satu orang
mahasiswa mampu menggunakan kombinasi untuk menyelesaikan masalah
dengan benar, dan lima orang mahasiswa belum mampu menggunakan
kombinasi untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Dua mahasiswa diantara
5 mahasiswa tersebut belum mampu membedakan penggunaan permutasi atau
kombinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika keenam mahasiswa
tersebut diberikan soal tentang permutasi, terdapat satu orang mahasiswa yang
sudah

mampu menggunakan permutasi untuk menyelesaikan dengan benar,

sedangkan lima mahasiswa lainnya belum mampu menggunakan permutasi untuk
menyelesaikan masalah dengan benar. Dua diantara 5 mahasiswa tersebut belum
mampu membedakan menyelesaikan masalah dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi.
Mahasiswa belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam membuat
masalah permutasi dan kombinasi. Hal ini tampak dari hasil uji coba yang
dilakukan peneliti. Dari hasil uji coba, peneliti memperoleh data sebagai berikut:
4 mahasiswa (66,67%) belum mampu membuat masalah yang berkaitan dengan
permutasi dengan benar dan tiga mahasiswa (50%) sudah mampu membuat
masalah yang berkaitan dengan kombinasi dengan benar.
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Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemahaman
mahasiswa pendidikan Matematika terhadap materi permutasi dan kombinasi
masih kurang. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih baik dalam diri
mahasiswa, agar nantinya pada saat menjadi guru, para mahasiswa mampu
menjadi fasilitator bagi para peserta didik dengan baik.
Berdasarkan latar belakang tersebut, berkaitan dengan kompetensikompetensi yang harus dimiliki oleh guru, maka sangatlah penting bagi seorang
guru untuk menguasai materi pelajaran, serta terampil dalam merancang proses
pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sehingga sangatlah
penting untuk dilakukan penelitian tentang “Kompetensi Pedagogik dan
Profesional Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang Mengikuti
Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA untuk Materi Permutasi dan
Kombinasi”.

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dari latar belakang yang dijelaskan diatas adalah sebagai
berikut.
1. Terdapat mahasiswa yang belum bisa membedakan antara permutasi dan
banyaknya permutasi, serta belum bisa membedakan antara kombinasi dan
banyaknya kombinasi.
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2. Pemahaman mahasiswa pendidikan Matematika tentang permutasi dan
kombinasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki calon guru,
agar guru dapat menjelaskan materi permutasi dan kombinasi kepada peserta
didiknya dengan benar.
3. Mahasiswa kurang mampu membuat soal tentang permutasi maupun
kombinasi.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari latar belakang penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

proses

pembelajaran

dalam

mata

kuliah

Pembelajaran

Matematika SMA kelas B terkait dengan materi permutasi dan kombinasi?
2. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan permutasi dan
kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi dan kombinasi?
3. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi
dan kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi dan
kombinasi?
4. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam membuat soal / masalah permutasi
dan kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi dan
kombinasi?
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D. Batasan Masalah
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Kompetensi pedagogik yang diteliti terbatas pada kemampuan membuat soal
tentang permutasi dan kombinasi.
2. Kompetensi

profesional

yang

diteliti

terbatas

pada

kemampuan

mendefinisikan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan permutasi
dan kombinasi.
3. Proses pembelajaran yang diamati terbatas pada materi permutasi dan
kombinasi dalam mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas B.
4. Subjek yang akan diteliti dipilih 1 kelas dari 3 kelas dari mata kuliah
Pembelajaran Matematika SMA, yaitu kelas B.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui bagaimana proses pembelajaran dalam mata kuliah Pembelajaran
Matematika SMA terkait dengan materi permutasi dan kombinasi.
2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan permutasi dan
kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi dan kombinasi.
3. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi
dan kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi dan
kombinasi.
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4. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat soal / masalah
permutasi dan kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran permutasi
dan kombinasi.

F. Batasan Istilah
1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya
membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
3. Permutasi
Permutasi r unsur dari n unsur, adalah penyusunan r objek yang diambil dari
n objek, dengan memperhatikan urutan dalam penyusunannya.
4. Kombinasi
Kombinasi r unsur dari n unsur, adalah penyusunan r objek yang diambil dari
n objek, tanpa memperhatikan urutan dalam penyusunannya.
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G. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagi Dosen
Bagi dosen, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dosen
tentang bagaimana kemampuan pedagogik dan profesional mahasiswa yang
menjadi subjek penelitian. Sehingga diharapkan dosen dapat lebih berinovasi
dalam melaksanakan pembelajaran agar mahasiswa dapat lebih memiliki
kompetensi pedagogik dan profesional dalam persiapan menjadi seorang
guru.
2. Bagi mahasiswa yang menjadi subjek penelitian
Bagi mahasiswa yang menjadi subjek penelitian, penelitian ini dapat
menambah pengetahuan mahasiswa terkait kompetensi pedagogik dan
profesional mahasiswa. Sehingga dapat menambah motivasi mahasiswa
untuk lebih mengembangkan kemampuan merancang proses pembelajaran
sesuai dengan kurikulum, serta dapat lebih mengembangkan penguasaan
materi yang dimilikinya.
3. Bagi Peneliti
Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan peneliti terhadap kompetensi yang wajib dikembangkan guru
terkait dengan kemampuan merancang proses pembelajaran sesuai dengan
kurikulum, serta penguasaan materi yang dimiliki.
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H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab memiliki sub bab yang
secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan : Bab ini akan membahas apa saja yang menjadi latar
belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan
manfaat penelitian.
BAB II Landasan Teori : Bab ini akan membahas teori apa saja yang
melandasi penelitian, yaitu: kompetensi guru profesional, permutasi, kombinasi,
penelitian-penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.
BAB III Metodologi Penelitian : Bab ini akan membahas tentang jenis
penelitian, subjek penelitian, bentuk data, metode dan instrumen pengumpulan
data, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.
BAB IV Analisis Data dan Pembahasan : Bab ini akan menjelaskan hasil
penelitian yang berisi tentang pelaksanaan penelitian, tabulasi data, analisis data
dan pembahasan dari penelitian yang diperoleh.
BAB V Penutup : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Guru Profesional
1. Kompetensi Guru
Dalam UU No.14 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan bahwa “Guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah”. Guru mempunyai kedudukan sebagai
tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.14 tahun
2005 pasal 2).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 584), “kompetensi
diartikan dengan cakap atau kemampuan. Nana Sudjana (Janawi, 2012:
30) memahami kompetensi sebagai suatu kemampuan yang disyaratkan
untuk memangku profesi. Senada dengan Nana Sudjana, Sardiman
(Janawi, 2012: 30) mengartikan kompetensi adalah kemampuan dasar
yang harus dimilik seseorang berkenaan dengan tugasnya. Kedua definisi
tersebut menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan dasar
yang harus dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah guru.
Kompetensi mutlak dimiliki oleh seorang guru sebagai suatu kemampuan
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dasar, keahlian,dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar (Janawi,
2012: 30).
Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat
(10) dinyatakan secara tegas bahwa “kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan
dikuasai

oleh

guru

atau

dosen

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalan”.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi guru adalah kemampuan berupa pengetahuan, ketrampilan,
dan perilaku yang dimiliki seorang guru / pendidik untuk melaksanakan
tugas utama seorang guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Pengakuan terhadap kedudukan guru sebagai tenaga professional
dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi profesi pendidik yang
harus dikuasai oleh seorang guru meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional,
yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No.14 tahun 2005
tentang guru dan dosen pasal 10).
a. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
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potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik merupakan
kompetensi guru yang berkaitan dengan kemampuan memahami
peserta didik dan menyampaikan pembelajaran sesuai dengan
karakter tersebut secara tepat (Mulyasa, 2013: 42-43).
b. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap,
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta
didik, dan berakhlak mulia (Mulyasa, 2013: 42). Kemampuan ini
melipputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang tenaga
pendidik yang menjadi penutan bagi peserta didik (Janawi, 2012:
49).
c. Kompetensi Sosial
Kemampuan sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan
berinteraksi secara efektif dengan peserta didik,sesama pendidik,
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik,
dan masyarakat (Mulyasa, 2013: 42).
d. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik

dalam

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkannya

membimbing

peserta

didik

kompetensi yang ditetapkan (Mulyasa, 2013: 42).

memperoleh
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2. Kompetensi Guru Profesional
Dalam UU No.14 Tahun 2005, profesional adalah pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan
kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang
memenuhi standar umum atau norma tertentu serta memerlukan
pendidikan profesi. Wujud profesional atau tidak tenaga pendidik
diwujudkan dengan sertifikat pendidik, yang ditegaskan dalam pasal 1
ayat (12), “sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan
yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”.
Kualitas guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan
sebuah pola pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai
dengan tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang
tinggi serta iklas dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak
didik (Asmani, 2009: 39). Kompetensi guru akan mengantarkannya
menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Guru
profesional adalah guru yang menyadari tugas dan fungsinya sesuai
dengan jabatan yang diembannya, memiliki pemahaman yang tinggi serta
mengenal dirinya sebagai pribadi yang dipanggil untuk mengabdikan diri
kepada masyarakat melalui pendidikan dan mendampingi peserta didik
belajar (Mulyasa, 2013: 40). Sedangkan, guru profesional yang bermutu
menurut Davis dan Thomas (Mulyasa, 2013: 30) adalah guru yang
memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim belajar dikelas, memiliki
kemampuan untuk menciptakan pembelajaran, memiliki kemampuan
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dalam memberikan umpan balik dan penguatan, serta memiliki
kemampuan dalam peningkatan diri.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi guru profesional adalah kesadaran seorang guru terhadap
tugas

dan

fungsinya

yaitu

mendidik,

mengajar,

membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dengan
menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan kecakapan yang dimiliki.

B. Permutasi dan Kombinasi
1. Kaidah Perkalian
Apabila kejadian (atau benda) A dapat dipilih menurut
sedangkan kejadian B dapat dipilih menurut
kejadian A atau B ini dapat dipilih menurut

macam cara,

macam cara, maka
+

macam cara

(Hanafiah, 2006: 154).
2. Kaidah Penjumlahan
Apabila kejadian A dapat dipilih menurut

macam cara, dan setelah

kejadian A terpilih maka kejadian B dapat dipilih menurut

macam cara.

Pemilihan kejadian A yang diikuti dengan pemilihan kejadian B
dilakukan menurut

macam cara (Hanafiah, 2006 : 154).

3. Faktorial
Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif (bilangan asli)
terurut mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan bersangkutan atau
sebaliknya. Faktorial dilambangkan dengan “!”.
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Jika

= 1,2, …, maka:
! = ( − 1)( − 2) … × 2 × 1
= ( − 1)!

Catatan :
1! = 1
0! = 1
(Hasan, 2003 : 9).
4. Permutasi
Permutasi
diambil

unsur dari

dari

objek,

unsur, adalah penyusunan
dengan

memperhatikan

penyusunannya. Banyak permutasi dari objek sejumlah
kali diambil sebanyak

itu diberi simbol
=

objek yang
urutan

dalam

yang tiap-tiap

dan dirumuskan:

!
( − )!
(Hadi, 2000: 171).

Rumus-rumus permutasi (Hasan, 2003:10):
a. Permutasi dari

objek tanpa pengembalian

1) Permutasi dari
Permutasi dari

objek seluruhnya
objek

seluruhnya

tanpa

pengembalian

dirumuskan:
= !
Contoh:
Pada suatu tempat terdapat 4 buku matematika yang berbeda, 3
buku statistik yang berbeda, dan 2 buku akutansi. Semua buku
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akan disusun pada sebuah rak buku. Berapa cara susunan yang
mungkin terjadi berikut ini?
Penyelesaian:
a.

- Buku-buku matematika dapat disusun dalam :
4 4

= 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24 cara

- Buku-buku matematika dapat disusun dalam :
3 3

= 3! = 3 × 2 × 1 = 6 cara

- Buku-buku matematika dapat disusun dalam :
2 2

= 2! = 2 × 1 = 2 cara

- Ketiga kelompok buku dapat disusun dalam:
3 3

= 3! = 3 × 2 × 1 = 6 cara

b. Masing-masing kelompok buku (subjek) disusun bersama
dalam:
4! × 3! × 2! × 3! = 24 × 6 × 2 × 6 = 1728 cara
2) Permutasi sebanyak dari
Permutasi sebanyak

objek
dari

objek tanpa pengembalian

dirumuskan :
=

!
( − )!

≥

Contoh:
Empat calon pemimpin pengurus kelas, misalkan A,B,C, dan D
hendak dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang
bendahara. Berapa cara keempat calon tersebut dipilih?
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Penyelesaian:
= 4 dan

=3
4 3

=

4!
4×3×2×1
=
= 24
(4 − 3 )!
1

3) Permutasi melingkar
Sejumlah objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam
suatu lingkaran dalam ( − 1)! cara.
Contoh:
Sebuah kelompok orang yang terdiri dari 4 orang mengelilingi
sebuah meja bundar. Dalam berapa cara keempat orang itu dapat
diatur sekeliling meja tersebut?
Penyelesaian:
=4
= ( − 1) !
= (4 − 1)!
= 3!
= 6 cara
b. Permutasi dari
Permutasi dari

objek dengan pengembalian
objek dengan pengembalian dirumuskan:
=

≤

dan bilangan bulat positif.

Contoh:
Tentukan permutasi dari

ABC

pengembalian unsur yang terpilih!

sebanyak

2

unsur

dengan
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Penyelesaian:
= 3 dan
3 2

=2

= 32 = 9

yaitu AA, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA, CB
c. Permutasi dari

objek yang sama

Permutasi dari

objek yang sama dirumuskan:
1 , 2 , 3 ,…

dengan

1

+

2

+

3

+⋯ =

=

1! ∙

!
!
2 ∙

3! …

.

Contoh:
Terdapat 4 bola putih, 5 bola kuning, dan 2 bola hitam disusun
dalam baris. Jika semua bola yang berwarna sama tidak dibedakan
satu sama lain, berapa carakah penyusunan yang mungkin?
Penyelesaian:
= 11,

= 4,

11 4,5,2

=

= 5,

=2

11!
4! × 5! × 2!

= 6930
5. Kombinasi
Kombinasi
diambil dari

unsur dari

unsur, adalah penyusunan

objek yang

objek, tanpa memperhatikan urutan dalam penyusunannya.
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Banyak kombinasi diberi simbol-simbol

, adapun rumus untuk

mencari banyak kombinasi adalah (Hadi, 2000: 174):
=

( )( − 1)( − 2) … ( − + 1)

!

=

!
=
! ( − )!

!

Contoh:
Terdapat 5 orang pemain bulu tangkis, yaitu A,B,C,D,dan E, hendak
dipilih 2 orang orang untuk pemain ganda. Berapa banyak pasangan
pemain ganda yang mungkin terbentuk?
Penyelesaian:
=5
5 3

=2

=

5!
2! (5 − 2)!

=

5!
2! 3!

=

5∙4∙3∙2
2∙3∙2

= 10

C. Hasil Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Andi Saputra (2016),
mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata
Dharma, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini
adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas
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Sanata Dharma yang sedang menempuh mata kuliah Geometri Ruang
kelas C pada tahun akademik 2015/2016. Proses penelitian yang
dilakukan adalah dengan memberikan dan menganalisis hasil jawaban
dari

tes esai sebanyak satu kali yang telah disesuaikan dengan

kompetensi dasar pada tingkat SMA/SMK/MA, lembar jawab ujian
sisipan pertama, dan lembar jawab ujian sisipan kedua untuk mata kuliah
Pembelajaran Matematika SMA kelas A tahun akademik 2016/2017.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 75,456% mahasiswa dapat menjelaskan materi;
52,31% mahasiswa dapat menerapkan materi dalam menggambar bangun
ruang; serta 36,87% dapat menentukan bidang irisan; jarak antara titik,
garis, dan bidang; proyeksi titik dan garis pada bidang; serta besar sudut
antara garis-bidang, bidang-bidang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nopri Yanto (2015) Mahasiswa Pasca
Sarjana

Institut Pertanian Bogor, dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif atau positivistik. Sampel dalam penelitian ini menggunakan
sampel jenuh atau sensus. Analisis data pada penelitian ini dilakukan
secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif menggunakan
distribusi frekuensi dan analisis inferensial menggunakan analisis regresi
linear berganda.
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus, jenis penelitian
yang dirancang yaitu exsplanatory research dimana peneliti berusaha
untuk menerangkan penelitian yang dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi

pedagogik guru

matematika SMA Negeri di Kabupaten Kuansing termasuk kategori baik.
Hal ini terlihat dari dua indikator termasuk kategori cukup, yaitu: (1)
Kemampuan melakukan perencanaan pembelajaran; (2) kemampuan
dalam melakukan penilaian dan evaluasi proses pembelajaran. Sedangkan
dua indikator lainnya termasuk kategori

baik, yaiu: (1) Kemampuan

dalam proses pembelajaran; (2) Kemampuan dalam melakukan tindak
lanjut pembelajaran. Kompetensi profesional guru matematika SMA
Negeri di Kabupaten Kuansing termasuk pada kategori baik. Hal ini
dapat dilihat dari lima indikator, dimana satu indikator termasuk kategori
cukup

yaitu

kemampuan

guru

dalam

mengembangkan

diri/keprofesionalan. Sedangkan empat indikator lainnya termasuk dalam
kategori baik, yaitu (1) Kemampuan guru dalam penguasaan materi
pelajaran matematika SMA; (2) Kemampuan guru menguasai standar
kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika; (3)
Kemampuan

guru

dalam

mengembangkan

materi

pembelajaran

matematika; (4) Kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi
informasi.
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kompetensi

pedagogik

guru

matematika SMA Negeri di Kabupaten Kuansing adalah intensitas
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mengikuti pelatihan, peran kepemimpinan kepala sekolah yang baik,
ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran,
umur guru, dan beban mengajar yang dimiliki guru. Sedangkan faktorfaktor

yang

mempengaruhi kompetensi profesional guru adalah

pengalaman mengajar guru, peran kepemimpinan kepala sekolah yang
baik, dan intensitas mengikuti pelatihan yang relevan dengan bidang
matematika.

D. Kerangka Berpikir
Mahasiswa Pendidikan Matematika dipersiapkan untuk menjadi seorang
Guru. Untuk menjadi seorang guru yang profesional dituntut untuk
mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional dibantu dikembangkan pada bangku
perkuliahan, salah satunya adalah pada mata kuliah Pembelajaran Matematika
SMA. Melalui pengamatan, melakukan tes esai, dan wawancara, peneliti
dalam mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik dan profesional
mahasiswa secara khusus pada materi permutasi dan kombinasi.
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Kerangka berpikir diatas dapat digambarkan seperti terlihat pada bagan
dibawah ini.
Mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika
(Calon Guru)

Kompetensi Pedagogis
(Pengembangan
kurikulum)

Guru

Kompetensi
Profesional
(Penguasaan materi)

Kompetensi Sosial
(Berkomunikasi)

Dibantu
dikembangkan dalam
mata kuliah :
Pembelajaran Matematika SMA

Tes Esai

Pengamatan

Wawancara

Deskripsi kompetensi pedagogis dan
profesional Mahasiswa Pend.Matematika
untuk materi permutasi dan kombinasi.
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Kompetensi
Kepribadian
(Personalitas)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif
kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan
kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa Pendidikan Matematika
sebagai calon guru untuk materi permutasi dan kombinasi. Dalam penelitian
ini, peneliti mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan,
menyelesaikan dan membuat soal tentang permutasi dan kombinasi.

B. Subjek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa (calon guru) program studi
pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma yang sedang mengikuti
mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas B tahun akademik
2016/2017.

C. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah kompetensi pedagogik dan profesional
mahasiswa program studi pendidikan Matematika pada materi permutasi dan
kombinasi.

24
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D. Bentuk Data
Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk data kualitatif.Data
kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil tes esai, hasil observasi, dan hasil
wawancara.

E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. melakukan pengamatan selama proses perkuliahan Pembelajaran
Matematika SMA
Pengamatan selama proses pembelajaran pada mata kuliah
Pembelajaran
mengetahui,

Matematika
bagaimana

SMA
proses

dilakukan

peneliti

untuk

pembelajaran

yang

terjadi,

bagaimana subjek memahami materi permutasi dan kombinasi.
b. memberikan soal tes mengenai materi permutasi dan kombinasi
kepada mahasiswa
Pemberian soal tes yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk
mengetahui bagaimana penguasaan subjek terhadap materi permutasi
dan

kombinasi

terkait

dengan

kemampuan menyelesaikan,

kemampuan

dan kemampuan

mendefinisikan,
membuat

soal

berkaitan dengan kombinasi dan permutasi.
c. melakukan wawancara kepada subjek penelitian untuk mengetahui
kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa/calon guru.
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Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk
mengklarifikasi hasil

jawaban tes

subjek

dan

juga

untuk

mengkarifikasi hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti.
2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. LembarPengamatan
Peneliti mengumpulkan informasi mengenai kompetensi pedagogik
dan profesional mahasiswa, melalui pengamatan selama proses
perkuliahan. Selain itu, peneliti memperoleh informasi, bagaimana
proses pembelajaran yang terjadi pada proses perkuliahan. Sebelum
melakukan pengamatan, peneliti membuat pedoman pengamatan
secara garis besar, yang berisi tentang poin-poin yang akan diamati
oleh peneliti, tentang bagaimana proses pembelajaran yang terjadi,
pemahaman mahasiswa, kemampuan menyelesaikan soal, dan
kemampuan membuat soal tentang permutasi dan kombinasi. Setiap
data terkumpul, data dianalisis untuk mengetahui kompetensi
pedagogik

dan profesional mahasiswa

(calon guru),

dengan

memperhatikan hasil analisis pada pengamatan sebelumnya, maupun
hasil analisis dengan metode lain. Poin-poin yang akan diamati
peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman mahasiswa
kombinasi.

tentang pengertian

permutasi dan
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2. Kemampuan mahasiswa membedakan soal tentang permutasi dan
kombinasi.
3. Proses mahasiswa menyelesaikan soal permutasi dan kombinasi.
4. Kemampuan mahasiswa dalam membuat masalah yang berkaitan
dengan permutasi dan kombinasi.
b. Lembar Tes
Peneliti mengumpulkan data hasil jawaban ujian para mahasiswa.
Soal tes yang dibuat peneliti berisi soal mengenai permutasi dan
kombinasi, yang telah disesuaikan dengan kurikulum 2006 dan
kurikulum 2013, serta silabus dari matakuliah pembelajaran
matematika SMA. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan
dianalisis, untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional
mahasiswa (calon guru). Langkah-langkah pengembangan instrumen
yang dilakukan adalah:
1) Menelaah kurikulum 2006 dan 2013 untuk SMA.
2) Menelaah silabus pada matakuliah Pembelajaran Matematika
SMA kelas B.
3) Membuat kisi-kisi soal (lampiran 1).
4) Membuat soal (lampiran 2)
5) Membuat pedoman penskoran (lampiran 3).
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Tes Esai
Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Dalam Kurikulum 2006:

Menjelaskan

pengertian

1.4 Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan permutasi dan kombinasi.
kombinasi dalam pemecahan masalah.

Menerapkan konsep dan
prinsip

Dalam Kurikulum 2013:

permutasi

kombinasi

dan
dalam

3.14 Memahami dan menerapkan berbagai aturan permasalahan nyata
pencacahan melalui beberapa contoh nyata Menerapkan konsep dan
serta menyajikan alur perumusan aturan prinsip
pencacahan
kombinasi)

(perkalian,

permutasi,

permutasi

dan kombinasi

melalui diagram atau cara permasalahan

lainnya.

permutasi dan kombinasi dalam pemecahan
masalah nyata
Mengidentifikasi,

menyajikan

model

matematika dan menentukan peluang dan
harapan

dalam
nyata

dengan membuat soal dan

3.15 Menerapkan berbagai konsep dan prinsip menyelesaikannya.

4.11

dan

suatu

kontekstual.

kejadian

dari

masalah
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c. Lembar Wawancara
Peneliti mengumpulkan informasi mengenai kompetensi pedagogik
dan profesional mahasiswa (calon guru) melalui wawancara, serta
untuk mengklarifikasi hasil obervasi maupun hasil tes yang telah
dilakukan. Kegiatan wawancara dilakukan setiap pertemuan, pada saat
proses perkuliahan berakhir. Sebelum melakukan wawancara, peneliti
membuat pedoman wawancara secara garis besar, yang berisi tentang
poin-poin yang akan ditanyakan oleh peneliti, terkait tentang proses
pembelajaran yang telah dilalui pada pertemuan tersebut, maupun
terkait hasil tes dan observasi yang telah dilakukan. Setiap selesai
wawancara, data terkumpul, data dianalisis untuk mengetahui
kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa (calon guru),
dengan memperhatikan hasil penelitian dengan metode lain, maupun
hasil wawancara pada pertemuan sebelum-sebelumnya.
Poin-poin yang akan ditanyakan peneliti dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Pemahaman mahasiswa

tentang pengertian

permutasi dan

kombinasi.
2. Kemampuan mahasiswa membedakan soal tentang permutasi dan
kombinasi.
3. Proses mahasiswa menyelesaikan soal permutasi dan kombinasi.
4. Kemampuan mahasiswa dalam membuat masalah yang berkaitan
dengan permutasi dan kombinasi.
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F. Metode Analisis Data
Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan cara analisis data
menurut Miles dan Huberman, yang mencakup: reduksi atau kodifikasi data,
display data,dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Afrizal, 2015: 178).
1. Reduksi atau Kodifikasi Data
Tahap kodifikasi merupakan tahap pengkodingan terhadap data.
Pada tahap ini peneliti menulis ulang semua catatan lapangan yang telah
diperoleh secara rapi, dengan membaca ulang catatan lapangan tersebut.
Peneliti kemudian memberikan nama atau penamaan terhadap hasil
penelitian dengan memilah-milah informasi yang penting dan informasi
yang tidak penting dengan memberikan tanda. Peneliti juga memberikan
perhatian khusus pada penggalan bahan tertulis yang penting, yang sesuai
dengan yang dicari. Peneliti memberikan kode interpretasi terhadap
penggalan catatan lapangan itu. Pada tahap ini, peneliti juga memilahmilah kode yang telah didapat kedalam suatu kategori atau tema.
Data

yang

dipergunakan

untuk

mendeskripsikan

proses

pembelajaran, diklasifikasikan sebagai berikut: (1) hasil observasi dan
wawancara berdasarkan kemampuan mendefinisikan permutasi, (2) hasil
observasi dan wawancara berdasarkan kemampuan mendefinisikan
kombinasi, (3) hasil observasi dan wawancara berdasarkan kemampuan
membedakan soal tentang permutasi dan kombinasi, dan (4) hasil
observasi subjek ketika presentasi.
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Data hasil tes dan wawancara, diklasifikasikan berdasarkan indikator
tes, yaitu (1) hasil tes dan wawancara kemampuan mendefinisikan
permutasi, (2) hasil tes dan wawancara kemampuan mendefinisikan
kombinasi, (3) hasil tes dan wawancara kemampuan menyelesaikan soal
tentang

permutasi,

(4)

hasil

tes

dan

wawancara

kemampuan

menyelesaikan soal tentang kombinasi, (5) hasil tes dan wawancara
kemampuan membuat soal tentang permutasi, dan (6) hasil tes dan
wawancara kemampuan membuat soal tentang kombinasi.
2. Penyajian Data
Pada tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan temuan penelitian
berupa kategori-kategori atau pengelompokan. Penyajian data hasil
penelitian disajikan berdasarkan kategorisasi/klasifikasi di atas.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu interpretasi
peneliti atas temuan data selama melakukan penelitian. Setelah
kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan
interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian
data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.
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G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Secara Keseluruhan
1. Tahap Eksplorasi dan Penentuan Masalah
Pada tahap ini, peneliti menentukan topik penelitian yang akan
dilakukan, yaitu tentang kompetensi pedagogik dan profesional
mahasiswa program studi pendidikan matematika, untuk materi
Permutasi dan Kombinasi. Peneliti lalu melakukan percobaan, dengan
memberikan soal tentang permutasi dan kombinasi pada 6 orang
mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2013, untuk mengetahui apa
masalah yang dialami oleh para mahasiswa program studi pendidikan
matematika, terkait materi permutasi dan kombinasi. Selanjutnya peneliti
membuat identifikaasi dan perumusan masalah berdasarkan masalah
yang ditemui dari hasil ujicoba tersebut. Selain itu, peneliti memikirkan
tentang metode penelitian yang akandilakukan, waktu pelaksanaan
penelitian, ketersediaan literatur, faktor-faktor pendukung pelaksanaan
penelitian, dan kelas pelaksanaan penelitian.
2. Tahap Pembuatan Proposal Penelitian
Peneliti terlebih dahulu membuat proposal penelitian, sebelum
melaksanakan penelitian. Proposal tersebut berisi rancangan penelitian
yang akan dilakukan, secara garis besar. Dalam pembuatan proposal
penelitian, peneliti berkonsultasi, dibimbing, dan diarahkan oleh dosen
pembimbing, agar proposal yang disusun dapat tersusun dengan baik.
Peneliti membuat instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam
penelitian. Instrumen-intrumen tersebut, sebelum digunakan untuk
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penelitian akan

divalidasi oleh

dosen

pengampu

mata

kuliah

Pembelajaran Matematika SMA dan dosen pembimbing penelitian.
3. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Pada tahap ini peneliti menggunakan instrumen-instrumen yang telah
dibuat dan telah divalidasi untuk mendapatkan data, terkait kompetensi
pedagogik dan profesional mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang
sedang mengikuti mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA kelas A.
Peneliti melaksanakan proses pengumpulan data, diawali dengan
mengikuti proses pembelajaran dan persiapan subjek utama dalam
mempelajari materi permutasi dan kombinasi. Kemudian peneliti
mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan melakukan
wawancara kepada beberapa mahasiswa. Selain itu, setelah semua materi
yang terkait dengan permutasi dan kombinasi dibahas, peneliti
mengujikan

soal kepada

mahasiswa

program

studi Pendidikan

Matematika Universitas Sanata Dharma setelah yang sedang mengikuti
mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA.
Peneliti menganalisis data yang diperoleh, setiap kali peneliti
mendapatkan data dari pengamatan, wawancara, maupun dari hasil ujian,
dengan memperhatikan data yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah
semua data terkumpul, peneliti menganalisis data yang telah didapatkan,
menuliskan hasil-hasil penelitian, dan membahas hasil penelitian
tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini termasuk kekurangankekurangan yang ada dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan
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hasil pembahasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan hasil penelitian.
Peneliti juga menuliskan saran-saran kepada peneliti-peneliti yang akan
melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini dan kepada semua
pihak, yang sekiranya akan menggunakan hasil penelitian yang telah
dilakukan.
4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian
Setelah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan,
peneliti mulai menuliskan laporan hasil penelitian. Laporan ditulis secara
rinci dan apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi. Laporan penelitian
ditulis secara rinci mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran.

H. Waktu Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Februari-Mei 2017.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Awal dan Pencarian Masalah
Peneliti melakukan pengumpulan data awal kepada 6 mahasiswa
program studi pendidikan Matematika angkatan 2013 yang terdiri dari dua
mahasiswa dengan IPK 2 - 2,49; dua mahasiswa dengan IPK 2,5 – 2,99;
dan dua mahasiswa dengan IPK 3 ke atas. Pengumpulan data awal
dilakukan dengan memberikan soal tentang permutasi dan kombinasi.
Berdasarkan hasil pekerjaan 6 mahasiswa yang mengerjakan soal,
diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Kemampuan Mendefinisikan Permutasi dan Kombinasi.
Enam orang mahasiswa tersebut belum mampu mendefinisikan
permutasi dan kombinasi. Tidak terdapat mahasiswa yang memandang
bahwa permutasi dan kombinasi merupakan suatu susunan. Dua
diantaranya belum bisa membedakan arti dari permutasi dan
banyaknya permutasi, serta belum bisa membedakan arti dari
kombinasi dan banyaknya kombinasi.
b. Kemampuan Menyelesaikan Soal tentang Kombinasi.
Satu dari enam orang yang mengerjakan soal, mampu menyelesaikan
masalah dengan benar. Sedangkan, lima orang mahasiswa yang lain
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belum mampu menggunakan kombinasi untuk menyelesaikan masalah
dengan benar. Dua mahasiswa diantara 5 mahasiswa tersebut belum
mampu membedakan penggunaan permutasi atau kombinasi untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
c. Kemampuan Menyelesaikan Soal tentang Permutasi.
Satu orang mahasiswa sudah mampu menggunakan permutasi untuk
menyelesaikan dengan benar, sedangkan lima mahasiswa lainnya
belum mampu menggunakan permutasi untuk menyelesaikan masalah
dengan benar. Dua diantara 5 mahasiswa tersebut belum bisa
membedakan menyelesaikan masalah dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi.
d. Kemampuan Membuat Soal tentang Permutasi.
Dua mahasiswa sudah mampu membuat soal yang berkaitan dengan
permutasi dengan benar, sedangkan 4 mahasiswa

lainnya belum

mampu membuat masalah dengan benar. Dua diantara 4 mahasiswa
tersebut kurang mampu dalam membuat kalimat pertanyaannya, dan
dua mahasiswa lainnya kurang lengkap dalam membuat masalah,
sehingga soal yang dibuat dapat menimbulkan penafsiran ganda
(ambigu).
e. Kemampuan Membuat Soal tentang Kombinasi.
Tiga mahasiswa sudah mampu membuat masalah yang berkitan
dengan kombinasi dengan benar, sedangkan 3 mahasiswa lainnya
belum mampu membuat masalah dengan benar. Dua diantaranya,
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membuat

masalah

yang

penyelesaiannya

tidak

menggunakan

kombinasi, sedangkan satu mahasiswa lainnya, masalah yang dibuat
tidak konsisten.
Berdasarkan hasil pengerjaan soal yang dilakukan oleh 6 mahasiswa
tersebut, menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa pendidikan
Matematika terhadap materi permutasi dan kombinasi masih kurang.
2. Pengurusan Surat Izin Penelitian
Pengurusan izin penelitian dimulai dengan meminta izin kepada ibu
Maria Suci Apriani, S.Pd., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah
Pembelajaran Matematika SMA kelas B tahun akademik 2016/2017
genap. Setelah mendapat izin dari beliau, peneliti mengurus surat izin
penelitian ke sekretaiat JPMIPA untuk kemudian diserahkan kepada ibu
Maria Suci Apriani, S.Pd.,M.Sc.
3. Penyusunan Instrumen
Peneliti membuat instrumen penelitian berupa pedoman pengamatan,
pedoman wawancara, dan soal tes esai. Peneliti membuat soal tes
berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013 ataupun
kurikulum 2006 dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan dalam
perkuliahan. Soal yang telah dibuat divalidasi oleh ahli, yaitu oleh Bapak
Dr. Hongki Julie, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan Ibu Maria
Suci Apriani, S.Pd., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah
Pembelajaran Matematika SMA kelas B tahun akademik 2016/2017.
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4. Pengambilan Data
Pengambilan data oleh peneliti dilakukan selama bulan Februari
sampai Mei 2017. Data yang diambil oleh peneliti berupa data
pengamatan maupun data wawancara dan lembar jawaban soal tes esai.
Pengamatan dilakukan pada tanggal 2, 8, 10, dan 17 Maret 2017;
wawancara dilakukan pada tanggal 2, 8 Maret, 7 April, dan 4 Mei 2017;
sedangkan pada tes esai peneliti melakukan pengambilan data pada
tanggal pada tanggal 17 Maret 2017.
5. Analisis Hasil Penelitian
Setelah mendapatkan data dari hasil penelitian, peneliti melakukan
analisis dan disesuaikan dengan perumusan masalah penelitian yang telah
dibuat, selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah ada.

B. Deskripsi Proses Pembelajaran selama Satu Semester
Proses pembelajaran dalam mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA
kelas B selama satu semester dilaksanakan dengan observasi ke sekolah,
presentasi materi, simulasi mengajar, dan terakhir mengajar siswa SMA untuk
topik tertentu. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok,
yang terdiri dari 2-3 orang. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi sejumlah
materi yang akan dibahas pada perkuliahan ini , yaitu menjadi 13 kelompok,
dan pembentukan kelompok diserahkan kepada mahasiswa. Setelah
kelompok terbentuk, dilanjutkan dengan pembagian materi yang akan dibahas
oleh mahasiswa. Pembagian materi dilaksanakan dengan menggunakan
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undian, sehingga semua kelompok tidak dapat memilih materi apa yang akan
dibahas.
Observasi di sekolah dilaksanakan pada minggu ke-2. Dalam kegiatan
observasi tersebut, mahasiswa mendapatkan tugas untuk mencari tahu
kesulitan apa yang dialami siswa ataupun guru dalam mempelajari materi dari
masing-masing kelompok. Laporan observasi dikumpulkan pada saat minggu
ke-3, dan nilai dari laporan observasi tersebut akan digunakan sebagai nilai
tugas yang pertama.
Berdasarkan kegiatan observasi disekolah, kesulitan-kesulitan yang
dialami siswa ataupun guru dijadikan sebagai bahan untuk presentasi materi
topik tertentu. Masing-masing kelompok mempresentasikan materi, tetapi
terfokus pada bagian yang dianggap sulit ataupun pada bagian yang sering
terjadi kesalahan. Kelompok membahas bagian tersebut, agar nantinya pada
saat menjadi guru, para mahasiswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan
tersebut. Setiap kelompok mendapatkan waktu 30 menit untuk presentasi, dan
20 menit untuk tanya jawab.
Simulasi mengajar dilakukan untuk persiapan mengajar siswa SMA.
Setiap

kelompok

membuat

draf

skenario

simulasi

mengajar

dan

dikonsultasikan kepada dosen pengampu sebelum simulasi dikelas. Nilai
keaktifan setiap mahasiswa selama presentasi dan simulasi dikelas digunakan
dosen pengampu sebagai nilai dari tugas kedua. Hasil dari simulasi mengajar
dikelas digunakan sebagai nilai USIP 2, dan nilai USIP 1 berupa tes tertulis.
Sedangkan untuk mengajar siswa SMA, setiap kelompok mencari sekolah
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yang akan digunakan untuk praktik mengajar. Setiap kelompok mengajar
siswa SMA minimal 2 kali pertemuan dengan murid minimal 10 orang.
Proses

pembelajaran

saat

kelompok

mengajar

didokumentasikan,

dokumentasi yang dikumpulkan kepada dosen pengampu berupa video.
Laporan mengajar siswa SMA dan video mengajar digunakan dosen untuk
nilai UAS.

C. Data Hasil Observasi terhadap Proses Pembuatan Makalah dan
Wawancara Kelompok Pembuat Makalah tentang Kaidah Pencacahan
Berikut adalah deskripsi dari hasil analisis observasi terhadap proses
pembuatan makalah dan wawancara kelompok pembuat makalah tentang
kaidah pencacahan.
1. Analisis Hasil Observasi dan Wawancara Berdasarkan Kemampuan
Mendefinisikan Permutasi.
Subjek M7:
P

: Coba jelasin, tentang permutasi atau kombinasi?
Salah satu dulu, satu-satu…
M7 : Ya itu mbk, kalo permutasi itu memperhatikan
urutan, tapi kalo kombinasi itu tidak memperhatikan
urutan.
Pertama kali ketika subjek ditanya definisi dari permutasi dan
kombinasi, subjek menyatakan,
“kalo permutasi itu memperhatikan urutan, tapi kalo
kombinasi itu tidak memperhatikan urutan”.
Sehingga tampak bahwa subjek M7 memahami permutasi sebatas
memperhatikan dan tidak

memperhatikan urutan.

Subjek

tidak
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memahami permutasi sebagai suatu penyusunan. Jadi, dapat disimpulkan
subjek M7 memahami permutasi sebatas memperhatikan urutan.
P
M7
P
M7
P
M7
P
M7
P
M7
P

M7
P
M7

: Oke,.. kalo permutasi r unsur dari n unsur (sambil
menulis nPr) itu artinya apa?
: Itu berarti banyaknya permutasi r unsur dari n unsur..
: nPr itu berarti artinya banyaknya permutasi r unsur
dari n unsur,… nah jadi permutasi itu apa?
: Ehm,… permutasi itu apa ya mbk? Aku bingung,..
: Di permutasi yang kita bentuk atau yang kita hasilkan
itu suatu apa?
: Ehmm,.. apa ya mbk,.. susunan?
: Oke,.. susunan,.. berarti itu permutasi susunan apa..?
: Susunan yang memperhatikan urutan mbak…
: Bentar,.. itu susunan dari apa? Suatu objek gitu ya?
: Iya mbk,..
: Berarti permutasi itu susunan suatu objek yang
memperhatikan urutannya, gitu? Susunan yang dibuat
itu berbeda-beda apa sama?
: Susunan yang dibuat beda-beda mbak,..
: Berarti permutasi itu susunan dari suatu objek yang
berbeda, dengan memperhatikan urutan,.. kayak gitu?
: Iya…

Setelah peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek M7, subjek
mengatakan permutasi sebagai,
“Susunan yang memperhatikan urutan mbak…” dan
“Susunan yang dibuat beda-beda mbak,..” .
Subjek M7 mengetahui dan memahami yang dibentuk dalam
permutasi adalah suatu susunan, dan susunan yang dibentuk merupakan
susunan yang berbeda. Jadi, subjek M7 mengetahui dan memahami
permutasi

merupakan

memperhatikan urutan.

suatu

susunan

yang

berbeda

dengan
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Subjek M31:
P
M31
P
M31

P
M31

P
M31
P

M31

: Coba jelaskan, yang dimaksud dengan permutasi atau
kombinasi? Salah satu dulu, satu-satu…
: Hahahaa… aku bingung,.. berarti ini perbedaannya
mbk?
: Ya dijelasin satu-satu aja,.. kalo permutasi itu gimana,
kalo kombinasi itu gimana?
: Kalo kombinasi itu, misal kan ada suatu himpunan,
trus ada anggotanya,.. trus dari himpunan itu diambil
beberapa yang memenuhi suatu sifat atau
karakteristik…
: Syaratnya?
: Iya,.. Syaratnya,.. dan kalo dikombinasi itu tidak
memperhatikan urutan,.. trus kalo di permutasi itu
hampir sama, tapi dia memperhatikan urutan…
: Misalkan syaratnya apa?
: Misalnya itu, mau dibentuk angka ratusan mbk..
: Oke, berarti kalo di permutasi itu memperhatikan
urutan, tapi kalo kombinasi, dia tidak memperhatikan
urutan ya?
: Iya,..

Ketika subjek diminta untuk menjelaskan tentang permutasi, subjek
menjelaskan bahwa,
“misal kan ada suatu himpunan, trus ada anggotanya,.. trus dari
himpunan itu diambil beberapa yang memenuhi suatu sifat atau
karakteristik…” dan
“trus kalo di permutasi itu hampir sama, tapi dia memperhatikan
urutan…”.
Sehingga secara tidak langsung subjek M31 memahami bahwa
permutasi merupakan suatu penyusunan objek dengan memperhatikan
urutan. Jadi, subjek M31 memahami permutasi sebagai suatu penyusunan
objek dengan memperhatikan urutan.
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M31 : Ow,.. ini mbk,… (menuliskan rumus banyaknya
permutasi dan rumus banyaknya kombinasi dengan
benar)…
P
: Iya, nah, itu, rumus itu digunakan buat apa to? Buat
menghitung apa?
M31 : Ini digunakan buat menghitung banyaknya jenis
jawaban…
Dari bagian wawancara, subjek menjelaskan kegunaan dari rumus
nPr,
“digunakan buat menghitung banyaknya jenis jawaban…”.
Subjek menyebutkan bahwa nPr digunakan untuk menghitung
banyak nya jenis jawaban yang mungkin terjadi. Jadi, subjek M31 dapat
membedakan antara permutasi dan banyaknya permutasi.
P

: Tadi kalo pake rumus ini dipake mencari banyaknya
cara.. Dengan permutasi kita mau ngapain? Kita mau
membuat apa....?
M31 : Kita mau buat susunannya mbk,.. tapi kalo dari
rumusnya ini, kita mau mencari banyaknya cara
mbak,… jawabannya berupa banyaknya cara..
P
: Oke,…
kalo dari rumus kita mau cari banyaknya
cara…
M31 : Tapi kalo di permutasi berarti dia menentukan
susunannya,..
P
: Berarti permutasi membuat susunan gitu yaa?
M31 : Tapi ya banyaknya cara jg sih mbk? Jumlahnya sih
mbk..
Subjek M31 mengatakan bahwa,
“kalo di permutasi berarti dia menentukan susunannya,..”.
Subjek mengetahui, didalam permutasi akan membuat susunan.
Namun, setelah peneliti menanyakan lagi tentang jawaban subjek, subjek
mengatakan,
“Tapi ya banyaknya cara jg sih mbk?”.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

Subjek berubah pikiran, permutasi dipandang untuk menentukan
banyaknya cara. Subjek M31 belum begitu yakin dengan jawabannya
sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek M31 belum begitu
mengetahui perbedaan antara permutasi dan banyaknya permutasi.
P

: Berarti, yang jumlah tadi itu yang rumus,..yang
dirumus itu menunjukkan jumlah dari jenis
jawabannya… tapi kalo permutasi itu banyaknya
jenis jawaban?
M31 : Iya mbk,..
P
: Kalo menurutku, banyaknya jenis jawaban itu
itungannya juga,..
M31 : Lha ya yang tak maksud itu juga yang itungan itu
mbk,..
P
: Berarti nanti permutasi itu sama kayak yang dirumus
itu?
M31 : Iya, nanti jawabnya angkanya, banyak nya himpunan
penyelesaian,..
Dalam petikan wawancara di atas, subjek mengatakan bahwa
permutasi itu jawabannya berupa angka, atau banyaknya himpunan
penyelesaian. Subjek menganggap permutasi sebagai banyaknya jenis
jawaban yang mungkin terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek
belum dapat membedakan permutasi dan banyaknya permutasi.
M31 : Permutasi r unsur dari n unsur,,
P
: Oke, misal kan kayak contoh tadi, kan berarti
permutasi 3 unsur dari 5 unsur,.. nah berarti,
permutasi itu apa? Kok nPr itu permutasi r unsur dari
n unsur… berarti permutasi itu ngapain?
M31 : Berarti permutasi itu menyusun ya mbk? Berartikan
kalo tadi dari 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia,
berarti permutasi itu menyusun…
P
: Oke, berarti permutasi itu jumlahannya apa
susunannya?
M31 : Nah itu aku masih bingung mbk,.. kalo rumusnya itu
jelas itu jumlahannya mbk,..
Kayaknya permutasi itu susunannya mbk,..
P
: Kalau yang permutasi itu susunannya, berarti
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permutasi itu, susunan apa…?
M31 : Susunan yang dapat dibentuk dengan memperhatikan
urutannya
P
: Susunan yang dapat dibentuk dari apa ini? Suatu
unsur? Atau suatu objek gitu ya?
M31 : Ow, susunan yang dapat dibentuk dari suatu objek
dengan memperhatikan urutan…
Subjek M31 kembali memahami arti dari permutasi r unsur dari n
unsur yang tersedia. Diakhir wawancara, subjek mendefinisikan
permutasi sebagai,
“Susunan yang dapat dibentuk dengan memperhatikan urutannya”.
Subjek mendefinisikan permutasi sebagai suatu susunan yang dapat
dibentuk dengan memperhatikan urutan. Jadi,

subjek memahami

permutasi sebagai susunan yang dapat dibentuk dari suatu objek dengan
memperhatikan urutan.
Berdasarkan 2 cuplikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
subjek M31 belum begitu memahami permutasi. Jawaban yang
disampaikan oleh subjek berubah-ubah. Namun, pada akhirnya, subjek
menyimpulkan permutasi sebagai suatu susunan dan rumus nPr
digunakan untuk menghitung jumlahannya.

Subjek M33:
P

: Nah, berarti,, kalo tadi permutasi itu kan
memperhatikan urutan kalo kombinasi itu tidak
memperhatikan urutan.. Nah yang dimaksud dari
permutasi itu sendiri itu apa to?
M33 : Permutasi itu,… lebih ke susunan, susunannya bukan
ya mbk,.. iya nggak sih mbk?
P
: Susunan?
M33 : Iya susunan, susunannya mbk,..
P
: Berarti permutasi itu apa? Susunan dari?
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M33 : Susunan dari suatu objek yang diminta, dari objek
yang tersedia.. jadi misal yang diminta itu susunan
dari 3 objek dari 5 objek yang tersedia, berarti
membuat susunan 3 dari 5 objek yang ada dengan
memperhatikan urutannya..
Dari cuplikan wawancara di atas, subjek M33 mengatakan,
“Susunan dari suatu objek yang diminta, dari objek yang tersedia..
jadi misal yang diminta itu susunan dari 3 objek dari 5 objek yang
tersedia, berarti membuat susunan 3 dari 5 objek yang ada dengan
memperhatikan urutannya..”
Subjek M33 menyebutkan permutasi sebagai suatu susunan, yaitu
susunan dari suatu objek yang diminta dari objek yang tersedia dengan
memperhatikan urutannya. Jadi, subjek M33 memahami permutasi
sebagai suatu susunan dari suatu objek dengan memperhatikan
urutannya.
P
: nPr itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung apa?
M33 : Digunakan buat menghitung permutasi r unsur dari n
unsur yang tersedia..
Dari petikan wawancara di atas, subjek M33 mengetahui nPr sebagai
suatu rumus yang digunakan untuk menghitung permutasi r unsur dari n
unsur yang tersedia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek mengetahui
rumus nPr digunakan untuk menghitung permutasi r unsur dari n unsur
yang tersedia.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek
M33 mengetahui permutasi sebagai suatu penyusunan suatu objek
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dengan memperhatikan urutan. Subjek juga sudah bisa membedakan
permutasi dan banyaknya permutasi.
Berdasarkan pembahasan hasil observasi dan wawancara terhadap 3
mahasiswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga mahasiswa tersebut
dapat mendefinisikan permutasi.
2. Analisis Hasil Observasi Dan Wawancara Berdasarkan Kemampuan
Mendefinisikan Kombinasi
Subjek M7
P
M7

P
M7

P
M7
P

M7
P
M7

P

: Oke, membuat susunan,.. kalo kombinasi membuat
susunan juga nggak?
: Nah, tergantung mbk, susunan juga…, tapi bisa jadi
susunan yang dibuat itu tidak diperhatikan urutannya.
Kadang ada soal banyaknya cara penyusunan yang
dikerjakan pakai kombinasi, tapi ada juga yang
dikerjakan pakai permutasi.. tergantung konteks
soalnya
: Oke, berarti permutasi sama kombinasi itu sama-sama
membuat susunan..
: Iya, tapi susunan kombinasi itu tidak tau, urutannya
itu yang mana duluan,.. tapi kalo permutasi itu,
susunan yang pertama itu kita udah tau A, dengan si
B yang kedua misalnya…
: Oke berarti, permutasi itu membuat susunan yang
berbeda dengan memperhatikan urutan yaa?
: Iyaa…
: Nah, sekarang kalo di kombinasi? Pakai contoh yang
tadi itu,.. kelompok yang terbentuk itu berbeda beda
nggak?
: Iya, berbeda mbk, yang sama, kita tulis satu kali,..
: Jadi kesimpulannya kombinasi itu apa?
: Kayak tadi permutasi mbk,. Kombinasi itu membuat
susunan yang berbeda, dengan tidak memperhatikan
urutan..
: Oke….
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Dalam cuplikan wawancara di atas, subjek mengatakan,
“Kombinasi itu membuat susunan yang berbeda, dengan tidak
memperhatikan urutan..”.
Subjek mengetahui kombinasi sama-sama suatu susunan seperti
permutasi, dan susunan yang dibentuk berbeda-beda. Namun pada
kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi, subjek mengetahui
kombinasi sebagai suatu susunan, sehingga dapat disimpulkan subjek M7
memahami definisi dari kombinasi dengan benar.

Subjek M31
P

: Oke, kalo permutasi itu yaa,.. kalo kombinasi, tadi
dikatakan tidak memperhatikan urutan,.. Nah definisi
dari dari kombinasi itu sendiri, sama nggak kayak di
permutasi?
M31 : Sama sih mbk, kalo menurutku, yang beda itu kalo di
kombinasi tidak memperhatikan urutannya..
P
: Jadi kombinasi itu?
M31 : Susunan yang dibentuk dengan tidak memperhatikan
urutannya..
P
: Kalo rumusnya di kombinasi itu, jumlahannya juga?
Berarti kombinasi itu susunan yang dapat dibentuk
dari suatu objek dengan,,….
M31 : Dengan tidak memperhatikan urutan mbk,.. Iya,
rumusnya itu merupakan jumlahannya juga, kayak di
permutasi..
Subjek M31 mengatakan bahwa,
“Susunan yang dibentuk dengan tidak memperhatikan urutannya..”.
Subjek M31 memahami kombinasi sebagai suatu susunan yang dapat
dibentuk dari suatu objek, dengan tidak memperhatikan urutan. Rumus
nCr menurut subjek M31,
“Iya, rumusnya itu merupakan jumlahannya juga”.
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Subjek M31 memahami rumus nCr merupakan jumlahan dari
kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi dapat disimpulkan
bahwa subjek dapat mendefinisikan kombinasi dan dapat membedakan
kombinasi dan banyaknya kombinasi.

Subjek M33
P

M33
P
M33
P
M33
P
M33

: Oke, terus, di permutasi dan kombinasi itu ada
hitungannya kan yaa? Rumus nya apa itu, di
permutasi sama kombinasi?
: (Menuliskan rumus dari permutasi dan kombinasi
dengan benar)
: Oke, yakin rumusnya kayak gitu?
: Ehm, yakin nggak yaaa? Kayaknya yakin mbk,..
: nPr itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung apa?
: Digunakan buat menghitung permutasi r unsur dari n
unsur yang tersedia..
: Kalo kombinasi?
: Berarti kalo di kombinasi, nCr itu digunakan buat
menghitung kombinasi r unsur dari n unsur yang
tersedia.

Subjek M33 mengatakan bahwa,
“nCr itu digunakan buat menghitung kombinasi r unsur
dari n unsur yang tersedia”.
Subjek memahami nCr digunakan untuk menghitung kombinasi r
unsur dari n unsur yang tersedia.
P
: Kalo kombinasi, susunan juga nggak?
M33 : Kombinasi,.. Iya, susunan juga, susunan dari suatu
objek tanpa memperhatikan urutan,.. Jadi kalo setelah
didata, kalo sudah ada misalkan AB, data berikutnya
boleh BA, kan tidak memperhatikan urutan to,
kombinasi,.. jadi AB tidak sama dengan BA, jadi AB
diitung sendiri, BA diitung sendiri, diitung satusatu…
P
: Itu kombinasi yaa?
M33 : Iya, kombinasi,… kalo permutasi itu AB tidak sama
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P
:
M33 :
P
:

M33
P
M33
P
M33

:
:
:
:
:

dengan BA… eh, AB sama dengan BA,…
(hening),…
Itu permutasi?
(hening)…. Ya, itu permutasi,.. hehee
Sik, bentar,.. kalo permutasi itu memperhatikan
urutan, kalo kombinasi itu tidak memperhatikan
urutan yaa?
Iyaa,
Kalo dipermutasi itu AB sama dengan BA?
Permutasi itu, AB tidak sama dengan BA
Okee,..Kalo di kombinasi, berarti yang sama?
Iya, AB sama dengan BA

Dalam petikan wawancara di atas, subjek M33 mengatakan
kombinasi sebagai
“susunan dari suatu objek tanpa memperhatikan urutan,.. “.
Subjek memahami kombinasi sebagai suatu susunan dari suatu objek
dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
subjek dapat membedakan kombinasi dan banyaknya kombinasi.
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil observasi dan wawancara
ketiga mahasiswa diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga mahasiswa
diatas mampu mendefinisikan kombinasi dengan benar.
3. Analisis hasil observasi dan wawancara berdasarkan kemampuan
membedakan soal tentang permutasi dan kombinasi
Subjek M7
P
M7

P

: Oke,.. satu-satu yaa.. Kalo kmu(M7)… maksudnya
diliat dari pertanyaannya gmn?
: Kalo aku cara bedain nya itu diliat dri pertanyaannya..
Kalo di soal, kalimat tanyanya itu ada kata-kata
“berapa banyak cara” itu berarti diselesaikan dengan
permutasi. Kayak contohnya kalo ada suatu pemilihan
pengurus kelas, disitu kan jelas,,, pertanyaannya
“berapa banyak cara pemilihan” jadi pasti
diselesaikan pakai permutasi.
: Oke… Jadi kalo kalimat tanya dari soal itu ada kata-
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katanya “berapa banyak cara”, mesti dikerjakan pakai
permutasi ya..?
M7 : iya…
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan:
“Kalo di soal, kalimat tanyanya itu ada kata-kata “berapa
banyak cara” itu berarti diselesaikan dengan permutasi.
Subjek berpendapat bahwa cara untuk membedakan soal dikerjakan
dengan menggunakan kombinasi atau permutasi adalah dilihat dari
kalimat tanya dari soal tersebut. Jika terdapat kata-kata “berapa banyak
cara” pasti diselesaikan dengan permutasi, jika tidak ada kata-kata
tersebut diselesaikan dengan kombinasi. Jadi, subjek membedakan soal
dikerjakan dengan menggunakan kombinasi atau permutasi, adalah
dengan cara melihat kalimat tanya dari soal.
P
M7

P

M7

: Gimana itu menurutmu (M7)…?
: Kalo aku, masih bingung jg sih mbk,, kalo menurutku
cara bedainnya tetep kalo ada kata “banyak cara” apa
“banyak susunan” berarti dikerjakan pakai permutasi,,
kecuali ada keterangan tambahan kayak disoal itu,
urutan tidak diperhatikan,, itu dikerjakan pakai
kombinasi.. kalo nggak ada keterangan tambahannya
itu, tetep dikerjakan pake permutasi..
: Oke, berarti masih tetep kayak kemarin ya
sebenernya, pengecualian kalo ada keterangan
tambahan kayak gitu…
: Iyaa..

Subjek membuat soal tentang kombinasi sebagai contoh soal ketika
presentasi materi. Soal tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 soal untuk presentasi
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Subjek berpikir ulang ketika peneliti menanyakan suatu soal tentang
kombinasi, dimana kalimat tanya dari soal tersebut terdapat kata “banyak
cara”. Namun tetap dikerjakan dengan kombinasi. Subjek berpendapat,
“kalo menurutku cara bedainnya tetep kalo ada kata
“banyak cara” apa “banyak susunan” berarti dikerjakan
pakai permutasi,, kecuali ada keterangan tambahan kayak
disoal itu, urutan tidak diperhatikan,, itu dikerjakan pakai
kombinasi..”.
Subjek masih tetap dengan pendapat awalnya, bahwa untuk
membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi adalah dengan melihat kalimat tanya dari soal. Dilihat dari
soal, jika terdapat kata-kata “urutan tidak diperhatikan” maka pasti
dikerjakan dengan kombinasi. Sehingga apabila terdapat kata-kata
“banyak cara” namun tidak ada keterangan urutan tidak diperhatikan,
maka soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek
M7 mengalami kesulitan dalam membedakan suatu soal dikerjakan
dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Subjek membedakan
dengan melihat kalimat tanya dari soal tersebut, serta melihat keterangan
didalam soal.
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Subjek M31
P
: Kalo kmu gimana (M31)… sependapat nggak?
M31 : Aku nggak setuju mbak… Kalo aku diliat dari
soalnya… nggak cuma dilihat dari pertanyaan… tapi
tergantung ceritanya…
P
: Tergantung ceritanya gimana..?
M31 : Ya balik ke yang awal tadi mbk… kalo misal dari
soal itu keliatan kalo urutan itu diperhatikan, berarti
diselesaikan pakai permutasi… tpi kalo sebaliknya,
dari soal itu keliatan kalo urutan nggak diperhatikan,
berarti pakai kombinasi…
Dalam petikan wawancara di atas, subjek mengatakan,
“tpi kalo sebaliknya, dari soal itu keliatan kalo urutan nggak
diperhatikan, berarti pakai kombinasi…”.
Subjek membedakan suatu soal diselesaikan dengan menggunakan
permutasi atau kombinasi, adalah dengan memahami soal, apabila dari
soal tersebut, urutan dari objek tersebut diperhatikan, maka soal tersebut
diselesaikan dengan menggunakan permutasi, dan jika urutan tidak
diperhatikan, maka soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi.
M31 : Nah, aku setuju mbak..
P
: Contohnya gimana itu soalnya?
M31 : Contoh misalnya apa yaa,,, disuatu pelatihan sepak
bola kayak gitu misalnya., ada 40 siswa.. semua siswa
itu akan dibentuk menjadi tim kesebelasan.. banyak
cara buat membentuk kesebelasan itu berapa, kalo
misal semua siswa itu bisa ditempatkan dimana
saja… nah kalo kayak gitu dikerjakan pake
kombinasi.. kayak yang dibilang M33 tadi..
P
: Tpi kalo nggak semua siswa bisa ditempatkan di
posisi mana saja, berarti?
M31 : Nah itu dikerjakan pake Permutasi..
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Ketika kelompok membahas contoh soal kombinasi, yang akan
digunakan pada saat presentasi materi, subjek memberikan sebuah contoh
soal, subjek mengatakan:
“disuatu pelatihan sepak bola kayak gitu misalnya., ada 40
siswa.. semua siswa itu akan dibentuk menjadi tim
kesebelasan.. banyak cara buat membentuk kesebelasan itu
berapa, kalo misal semua siswa itu bisa ditempatkan dimana
saja… nah kalo kayak gitu dikerjakan pake kombinasi..”.
Dari cuplikan wawancara di atas, subjek M31 tetap dengan pendapat
awal, bahwa untuk membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan
permutasi atau kombinasi, bukan hanya dilihat dari kalimat tanyanya,
tetapi dengan memahami soalnya, apakah urutan diperhatikan atau tidak
diperhatikan. Pendapat tersebut semakin kuat dengan adanya soal tentang
sepak bola, yang sedang dibahas pada waktu itu. Jadi, subjek tidak
mengalami kebingungan untuk membedakan soal diselesaikan dengan
menggunakan kombinasi atau permutasi. Cara subjek membedakannya
adalah dengan memahami soalnya, apakah urutan dalam soal tersebut
diperhatikan atau tidak.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek
tidak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu soal diselesaikan
dengan

menggunakan

kombinasi

atau

permutasi.

Subjek

membedakannya dengan memahami soal, apabila dalam soal tersebut
urutan diperhatikan, maka soal diselesaikan dengan menggunakan
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permutasi, tetapi jika urutan tidak diperhatikan, maka soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi.

Subjek M33
P
M33
M7

M33

M7
M33
P

M33

: Nah, kalo kamu (M33),, sependapat sama M7 apa
M31..?
: Duh,,. Nek tempat mu(M7) tadi gimana sih?
: Nek aku diliat dari soalnya… nek misal yang
ditanyakan nya itu banyak cara atau berapa banyak
susunan, itu permutasi…
Jadi gini lho, misal pemilihan osis, itu kan jelas yang
ditanyakan berapa banyak cara pemilihan,.. itu pake
permutasi.. keliatan kok di soal…
: Oke,… jadi gini mbk,,kalo buat menentukan soal itu
pake permutasi apa kombinasi, pertama kali kita lihat
soalnya, dilihat model soalnya… Kayak yang
dikatakan si M7 tadi,.. jadi misal ada kata-kata
“berapa banyak cara” itu dikerjakan pake permutasi..
dan kombinasi itu tidak memperhatikan susunannya,..
eh, iya yaa,.. kombinasi tidak memperhatikan
susunannya yaa?
: Iya
: Jadi kalo udah AB bisa juga BA… itu sih nek
menurut saya sendiri…
: Jadi kayak M7 yaa? Kalo misal ada kata-katanya
“banyak cara” dikerjakan pake permutasi, selain itu
dikerjakan pake kombinasi…
: Iya kayak M7…

Dalam petikan wawancara di atas, subjek mengatakan,
“jadi misal ada kata-kata “berapa banyak cara” itu dikerjakan
pake permutasi.. dan kombinasi itu tidak memperhatikan
susunannya,..”
Subjek

M33

membedakan

suatu

soal

dikerjakan

dengan

menggunakan kombinasi atau permutasi adalah dengan melihat kalimat
tanya dari soal. Jika terdapat kata-kata “berapa banyak cara” maka
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diselesaikan dengan menggunakan permutasi, tetapi jika tidak ada kata
tersebut, maka diselesaikan dengan menggunakan kombinasi.
M33 : Coba liat soalnya… Iya yaa,.. Aku jadi sedikit
berubah pikiran,,
aku jadi setuju kayak yang
diomongin M31 yaa? Kayak kalo di permainan sepak
bola, itu bisa dikerjain pake permutasi apa
kombinasi..
M7 : Kok bisa?
M33 : Bisa aja menurutku, kalo tiap pemain bisa
ditempatkan di posisi mana aja, berarti itu dikerjain
pake kombinasi, tapi kalo tidak semua pemain bisa
ditempatkan diposisi mana aja, berarti dikerjakan
pake permutasi..
P
: Jadi kalo kalimat tanyanya “berapa banyak cara”
nggak mesti dikerjain pake permutasi?
M33 : Enggak, tergantung nti ceritanya gmn…
Subjek terlihat belum begitu yakin dengan pendapat yang
disampaikan pada kegiatan diskusi sebelumnya.
Dari petikan wawancara di atas, subjek M33 mengatakan:
“Aku jadi sedikit berubah pikiran,, aku jadi setuju kayak
yang diomongin M31 yaa? Kayak kalo di permainan sepak
bola, itu bisa dikerjain pake permutasi apa kombinasi..”
Subjek berubah pikiran, bahwa untuk membedakan apakah soal
dikerjakan dengan kombinasi atau permutasi, adalah dilihat dari soalnya,
dengan memahami soalnya, apakah urutan diperhatikan atau tidak. Jadi,
subjek M33 terlihat masih mengalami kesulitan dalam membedakan
apakah soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek
M33 masih mengalami kesulitan dalam membedakan suatu soal
dikerjakan dengan menggunakan kombinasi atau permutasi. Subjek
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membedakan suatu soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi
atau permutasi adalah dengan memahami soalnya, apakah urutan dalam
soal tersebut diperhatikan atau tidak.
Berdasarkan pembahasan hasil observasi dan wawancara terhadap
ketiga mahasiswa di atas, satu mahasiswa lainnya mampu membedakan
permutasi dan kombinasi, sedangkan dua mahasiswa diantaranya masih
mengalami kesulitan dalam membedakan permutasi dan kombinasi.
4. Analisis Hasil Observasi Subjek Ketika Presentasi
Subjek mempresentasikan materi tentang permutasi dan kombinasi
pada tanggal 17 Maret 2017. Sebelumnya subjek tidak diberitahu terlebih
dahulu apabila pada hari tersebut subjek mempresentasikan materinya.
Sehingga, peneliti dapat melihat kemampuan subjek terhadap kombinasi
dan permutasi yang sebenarnya. Ketika subjek mengetahui bahwa
kelompoknya mendapat giliran untuk mempresentasikan materi, subjek
sempat kaget. Namun kelompok mempresentasikan dengan lancar.
Subjek M31 dapat menjelaskan materi tentang permutasi dengan
benar, tetapi terpaku pada power point. Subjek tidak begitu mengetahui
cara membaca nPr, sehingga ketika subjek M31 diberikan pertanyaan
oleh dosen, subjek tidak yakin dan harus bertanya kepada teman satu
kelompoknya. Walaupun terpaku pada power point saat menjelaskan,
subjek M31 dapat menjawab pertanyaan dari mahasiswa maupun dosen.
Subjek M33 mendapatkan bagian untuk menjelaskan permutasi
siklis. Dalam menjelaskan permutasi siklis, subjek M33 dapat
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memberikan konsep untuk membedakan suatu soal yang diselesaikan
dengan menggunakan permutasi siklis dengan benar.
Subjek M7 mendapat bagian tentang kombinasi, dan mampu
menjelaskan kombinasi dengan benar. Subjek juga mampu menjelaskan
konsep untuk membedakan permutasi dan kombinasi dengan benar
dengan dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun subjek M7 tidak menjelaskan permutasi maupun kombinasi
sebagai suatu penyusunan. Subjek menjelaskan sebatas memperhatikan
dan tidak memperhatikan urutan, dan contoh soal permutasi-kombinasi
yang bisa dijadikan sebagai pengingat.
Pada saat sesi tanya-jawab, kelompok diberikan pertanyaan oleh
dosen. Dosen bertanya mengenai permainan catur, apakah diselesaikan
menggunakan permutasi atau kombinasi. Subjek dengan kompak, namun
sedikit ragu-ragu dalam menjawab, menjawab diselesaikan dengan
kombinasi. Sehingga terlihat bahwa subjek tidak memahami soal, untuk
menentukan

penyelesaian

dengan

menggunakan

permutasi

atau

kombinasi. Namun subjek membedakan soal diselesaikan dengan
menggunakan permutasi atau kombinasi mengenai hal-hal tertentu, yang
dalam melakukannya “terbiasa” tidak atau memperhatikan urutan.
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D. Data Hasil Tes Esai
Data hasil tes esai diperoleh dari lembar jawaban mahasiswa terhadap tes
yang telah dibuat oleh peneliti. Tes ini diujikan kepada semua mahasiswa
yang mengambil mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA di kelas B
tahun akademik 2016/2017 yang diampu oleh Ibu Maria Suci Apriani, S.Pd.,
M.Sc. Berdasarkan tes yang dilakukan, peneliti mengukur kemampuan
mahasiswa dalam materi permutasi dan kombinasi, serta dapat menjawab
rumusan penelitian. Berikut adalah deskripsi dari hasil analisis jawaban
subjek terhadap soal tes esai disesuaikan dengan indikator yang telah
disesuaikan dengan kompetensi dasar kurikulum 2006 dan kompetensi inti
kurikulum 2013 pada materi permutasi dan kombinasi.
Tabel 4.1 Indikator dan soal tes esai.
Indikator Soal

Nomor

Soal

Soal

Menjelaskan

1

Jelaskan apa yang dimaksud dengan permutasi!

pengertian

2

Jelaskan

permutasi

dan

apa

yang

dimaksud

dengan

kombinasi!

kombinasi.
Menerapkan

3

Terdapat 4 orang anggota partai Persatuan, 2

konsep dan prinsip

orang anggota partai Republik dan 5 orang

permutasi

anggota

dan

partai

Kesejahteraan.

Hitunglah

kombinassi dalam

banyak cara membentuk kelompok yang terdiri

permasalahan

dari 5

nyata

perwakilan dari masing-masing partai!
4

orang,

dengan

minimal

terdapat

Seorang petani ingin memagari sekeliling
sawahnya

dengan

menggunakan

tanaman
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singkong, cabai, dan terong. Berapa banyak
cara

petani

tersebut

menanam

tanaman

tersebut, jika petani mempunyai 3 bibit
tanaman cabe dengan jenis yang berbeda, 3
bibit tanaman terong dengan jenis yang
berbeda, dan 4 bibit tanaman singkong dengan
jenis yang berbeda? Bila petani ingin menanam
cabe secara berdekatan, begitu juga dengan
terong dan singkong?
Menerapkan

5

Buatlah soal tentang permutasi dan selesaikan!

6

Buatlah soal tentang kombinasi dan selesaikan!

konsep dan prinsip
permutasi

dan

kombinasi

dalam

permasalahan
nyata

dengan

membuat soal dan
menyelesaikannya.

Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 1:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan mendefinisikan permutasi dapat
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 3 mahasiswa

Gambar 4.2 Pekerjaan M16 nomor 1
Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan permutasi sebagai suatu
aturan untuk menyusun data dengan memperhatikan urutan. Subjek
mengetahui permutasi sebagai suatu susunan, aturan untuk menyusun
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data dengan memperhatikan urutan. Subjek dapat membedakan
permutasi dan banyaknya permutasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
subjek mampu mendefinisikan permutasi dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 5 mahasiswa

Gambar 4.3 Pekerjaan M13 nomor 1
Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan permutasi sebagai suatu
kejadian yang memperhatikan urutan. Subjek memahami permutasi
hanya sebatas suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Namun subjek
belum mampu menjelaskan dengan jelas, bahwa permutasi merupakan
suatu

susunan

dari

suatu

objek

yang

dalam

penyusunannya

memperhatikan urutan. Jadi, subjek kurang mampu menjelaskan
permutasi dengan jelas, subjek mengetahui permutasi hanya sebatas suatu
kejadian yang memperhatikan urutan.
3. Kelompok 3 terdiri dari 28 mahasiswa

Gambar 4.4 Pekerjaan M28 nomor 1
Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan permutasi sebagai
banyaknya permutasi, sebagai suatu operasi, sebagai suatu peluang,
sebagai suatu pengambilan, dan sebagai suatu himpunan. Subjek tidak
memahami permutasi sebagai suatu aturan untuk menyusun data dengan
memperhatikan urutan. Jadi, subjek tidak mampu mendefinisikan
permutasi dengan benar.
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Berdasarkan 3 kelompok jawaban yang telah dibahas di atas, dapat
disimpulkan bahwa 8,33% mahasiswa mampu mendefinisikan permutasi
dengan benar; 13,89% mahasiswa kurang mampu menjelaskan permutasi
dengan jelas, subjek mengetahui permutasi hanya sebatas suatu kejadian yang
memperhatikan urutan; dan 77,78% mahasiswa tidak mampu mendefinisikan
permutasi dengan benar.

Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 2:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan mendefinisikan kombinasi
dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 3 mahasiswa

Gambar 4.5 Pekerjaan M16 nomor 2
Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan kombinasi sebagai
suatu aturan untuk menyusun data yang tidak memperhatikan urutan.
Sehingga subjek mengetahui kombinasi sebagai suatu susunan, aturan
untuk menyusun data dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi, subjek
mampu mendefinisikan dari kombinasi dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 5 mahasiswa

Gambar 4.6 Pekerjaan M13 nomor 2
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Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan kombinasi sebagai
suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Sehingga subjek
mendefinisikan kombinasi hanya sebatas tidak memperhatikan urutan.
Subjek belum mampu menjelaskan dengan jelas, bahwa kombinasi
merupakan suatu susunan objek yang dalam penyusunannya tidak
memperhatikan urutan. Jadi, subjek kurang mampu menjelaskan
kombinasi dengan jelas, karena subjek mengetahui kombinasi hanya
sebatas suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan.
3. Kelompok 3 terdiri dari 28 mahasiswa

Gambar 4.7 Pekerjaan M28 nomor 2
Dalam kelompok ini, subjek mendefinisikan kombinasi sebagai
banyaknya kombinasi, sebagai suatu operasi, sebagai suatu peluang,
sebagai suatu pengambilan, atau sebagai suatu himpunan. Subjek tidak
memahami kombinasi sebagai suatu aturan untuk menyusun data dengan
memperhatikan urutan. Jadi, subjek tidak mampu mendefinisikan
kombinasi dengan benar.
Berdasarkan 3 kelompok jawaban yang telah dibahas di atas, dapat
disimpulkan bahwa 8,33% mahasiswa mampu mendefinisikan dari kombinasi
dengan benar; 13,89% mahasiswa kurang mampu mendefinisikan kombinasi
dengan jelas, karena subjek mengetahui kombinasi hanya sebatas suatu
kejadian yang tidak memperhatikan urutan; 77,78% mahasiswa tidak mampu
mendefinisikan kombinasi dengan benar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 3:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan menyelesaikan soal tentang
kombinasi dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 4 mahasiswa

Gambar 4.8 Pekerjaan M11 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Subjek menyebutkan semua kemungkinan kelompok yang mungkin
terbentuk, dan menghitung banyaknya kombinasi dari masing-masing
kelompok yang mungkin terjadi, dan menjumlahkannya. Menggunakan
rumus kombinasi dengan benar untuk menyelesaikan soal, dan jawaban
yang dihasilkan benar.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi. Sehingga ubjek dapat memahami
bahwa urutan tidak diperhatikan. Dengan kata lain subjek dapat
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membedakan soal yang diselesaikan dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi. Subjek dapat menyebutkan semua kemungkinan
kelompok yang mungkin terjadi. Sehingga subjek dapat memahami
maksud dari soal dengan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek
mampu menyelesaikan soal dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 2 mahasiswa

Gambar 4.9 Pekerjaan M10 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Dalam menyelesaikan soal, subjek menggunakan rumus banyaknya
kombinasi dengan benar. Namun jawaban yang dihasilkan salah, karena
subjek hanya mampu menyebutkan sebagian kelompok yang mungkin
terbentuk, dan menghitung banyaknya kombinasi dari masing-masing
kelompok yang mungkin terjadi, dan menjumlahkannya.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi. Subjek dapat memahami bahwa urutan
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tidak diperhatikan. Sehingga subjek dapat membedakan soal yang
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Subjek
dapat menyebutkan sebagian kemungkinan kelompok yang mungkin
terjadi. Sehingga subjek dapat memahami maksud dari soal dengan
benar, tetapi belum mampu menyebutkan semua kemungkinan kelompok
yang mungkin terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mampu
memahami soal dengan baik, tetapi subjek belum mampu menyebutkan
kemungkinan kelompok yang mungkin terjadi. Sehingga subjek belum
mampu menyelesaikan soal dengan benar.
3. Kelompok 2 terdiri dari 1 mahasiswa

Gambar 4.10 Pekerjaan M9 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal. Subjek dapat menyebutkan semua
kemungkinan kelompok yang mungkin terjadi, dan menghitung
banyaknya kombinasi dari masing-masing kelompok yang mungkin
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terjadi, dan menjumlahkannya. Namun dalam menyelesaikan soal, subjek
tidak menggunakan rumus kombinasi dengan benar. Sehingga jawaban
yang dihasilkan salah. Subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi, subjek dapat memahami bahwa urutan
tidak diperhatikan. Sehingga subjek dapat membedakan soal yang
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Subjek
dapat menyebutkan semua kemungkinan kelompok yang mungkin
terjadi. Namun subjek tidak menggunakan rumus kombinasi dengan
benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek dapat memahami maksud
dari soal dengan benar, tetapi belum mampu menggunakan rumus
banyaknya kombinasi dengan benar. Sehingga subjek belum mampu
menyelesaikan soal dengan benar.
4. Kelompok 4 terdiri dari 1 mahasiswa

Gambar 4.11 Pekerjaan M22 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Subjek dapat menyebutkan semua kemungkinan kelompok yang
mungkin

terjadi.

Namun

dalam

menyelesaikan

soal,

subjek
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menjumlahkan kombinasi dari semua kemungkinan masing-masing
perwakilan dari setiap partai. Sehingga jawaban yang dihasilkan salah.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi. Subjek dapat memahami bahwa urutan
tidak diperhatikan. Sehingga subjek dapat membedakan, apakah suatu
soal

diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi.

Subjek dapat menyebutkan semua kemungkinan kelompok yang
mungkin terjadi. Sehingga subjek dapat memahami maksud dari soal
dengan benar, tetapi dalam menyelesaikan soal, subjek salah konsep
terkait kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Jadi dapat disimpulkan
bahwa subjek mampu memahami soal dengan baik, tetapi belum mampu
menyelesaikan soal dengan benar, karena terjadi kesalahan terkait
kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian.
5. Kelompok 5 terdiri dari 23 mahasiswa

Gambar 4.12 Pekerjaan M14 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
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soal. Dalam menyelesaikan soal, subjek menggunakan kombinasi.
Namun subjek tidak menyebutkan semua kemungkinan kelompok yang
mungkin terjadi. Sehingga jawaban yang dihasilkan salah.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi. Subjek dapat memahami bahwa urutan
tidak diperhatikan. Sehingga subjek dapat membedakan soal yang
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Subjek
tidak menyebutkan kemungkinan-kemungkinan kelompok yang mungkin
terjadi. Sehingga subjek tidak dapat memahami maksud dari soal dengan
benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek kurang mampu memahami
soal dengan baik dan tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar.
6. Kelompok 6 terdiri dari 5 mahasiswa

Gambar 4.13 Pekerjaan M23 nomor 3
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Namun dalam menyelesaikan soal, subjek tidak menggunakan
kombinasi. Subjek tidak mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan
menggunakan kombinasi. Subjek tidak dapat memahami bahwa urutan
tidak diperhatikan. Sehingga subjek tidak dapat membedakan soal yang
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diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Sehingga
subjek tidak dapat memahami maksud dari soal dengan benar. Jadi dapat
disimpulkan bahwa subjek tidak mampu memahami soal dengan baik,
tidak bisa membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi, sehingga tidak mampu menyelesaikan soal dengan
benar.
Berdasarkan 6 kelompok yang terbentuk di atas, dapat disimpulkan
bahwa 11,11% mahasiswa mampu menyelesaikan soal dengan benar, 5,56%
mahasiswa mampu memahami soal dengan baik, tetapi subjek belum mampu
menyebutkan kemungkinan kelompok yang mungkin terjadi; 2,78%
mahasiswa mampu memahami maksud dari soal dengan benar, tetapi belum
mampu menggunakan rumus banyaknya kombinasi dengan benar; 2,78%
mahasiswa mampu memahami soal dengan baik, tetapi belum mampu
menyelesaikan soal dengan benar, karena terjadi kesalahan terkait kaidah
penjumlahan dan kaidah perkalian; 63,89% mahasiswa kurang

mampu

memahami soal dengan baik dan tidak mampu menyelesaikan soal dengan
benar; dan 13,89% mahasiswa tidak mampu memahami soal dengan baik,
tidak bisa membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi, sehingga tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar.
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Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 4:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan menyelesaikan soal tentang
permutasi dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 1 mahasiswa

Gambar 4.14 Pekerjaan M16 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal. Subjek menyelesaikan soal dengan
menghitung 2! (kemungkinan dari permutasi siklis dari 3 jenis tanaman)
dan permutasi dari masing-masing jumlah jenis tanaman cabe, terong,
dan singkong.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui urutan masing-masing
unsur diperhatikan, sehingga subjek menyelesaikan soal dengan
menggunakan permutasi. Subjek juga mengetahui maksud dari soal, yaitu
bahwa tanaman cabe ditanam secara berdekatan, begitu juga dengan
tanaman singkong dan terong, dan petani akan menanam tanaman
tersebut mengelilingi sawah. Terlihat dari pekerjaan subjek yang
menggunakan permutasi siklis dari jenis tanaman(cabe, terong, singkong)
dan menghitung permutasi dari jumlah masing-masing jenis tanaman.
Sehingga jawaban yang dihasilkan adalah benar, subjek dapat memahami
maksud dari soal dengan baik dan memiliki pemahaman yang baik
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mengenai permutasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek dapat
menyelesaikan soal tersebut dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 3 mahasiswa

Gambar 4.15 Pekerjaan M11 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek menyelesaikan
soal dengan menggunakan permutasi siklis dari 3 jenis tanaman (cabe,
terong, dan singkong) dan mengalikan dengan jumlah dari permutasi
masing-masing jumlah jenis tanaman cabe, terong, dan singkong.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui urutan masing-masing
unsur diperhatikan, sehingga subjek menyelesaikan soal dengan
menggunakan permutasi. Subjek juga mengetahui maksud dari soal, yaitu
bahwa tanaman cabe ditanam secara berdekatan, begitu juga dengan
tanaman singkong dan terong, dan petani akan menanam tanaman
tersebut mengelilingi sawah. Terlihat dari pekerjaan subjek yang
menggunakan permutasi siklis dari jenis tanaman(cabe, terong, singkong)
dan menghitung permutasi dari jumlah masing-masing jenis tanaman.
Namun dalam menyelesaikan soal, subjek salah konsep terkait kaidah
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penjumlahan dan kaidah perkalian, sehingga jawaban yang dihasilkan
adalah salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mampu memahami
maksud dari soal dengan benar, tetapi belum mampu menyelesaikan soal
dengan benar karena terjadi kesalahan konsep terkait kaidah penjumlahan
dan kaidah perkalian.
3. Kelompok 3 terdiri dari 2 mahasiswa

Gambar 4.16 Pekerjaan M20 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek menyelesaikan
soal dengan mengalikan permutasi dari masing-masing jumlah jenis
tanaman cabe, terong, dan singkong. Subjek tidak menyelesaikan soal
dengan menggunakan permutasi siklis.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui urutan masing-masing
unsur diperhatikan, sehingga subjek menyelesaikan soal dengan
menggunakan permutasi. Subjek juga mengetahui maksud dari soal, yaitu
bahwa tanaman cabe ditanam secara berdekatan, begitu juga dengan
tanaman singkong dan terong, dan petani akan menanam tanaman
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tersebut mengelilingi sawah. Terlihat dari apa yang dituliskan subjek
pada bagian yang diketahui. Namun subjek tidak berpikir bahwa soal
tersebut diselesaikan dengan menggunakan permutasi siklis, tetapi subjek
menyelesaikan soal dengan mengalikan permutasi dari masing-masing
jumlah jenis tanaman cabe, terong, dan singkong. Sehingga jawaban
yang dihasilkan adalah salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek
kurang mampu memahami maksud dari soal dengan benar, subjek hanya
mampu memahami sebagian maksud dari soal dengan benar. Sehingga
subjek tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar.
4. Kelompok 4 terdiri dari 6 mahasiswa

Gambar 4.17 Pekerjaan M6 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek menyelesaikan
soal dengan menggunakan permutasi siklis dari masing-masing jenis
cabe, terong, singkong, dan kemudian dikalikan. Sehingga subjek
mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi
siklis; atau subjek tidak mengetahui bahwa diselesaikan dengan
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menggunakan permutasi siklis, dan dalam penyelesaiannya subjek
menjumlahkan permutasi dari masing-masing jumlah jenis tanaman cabe,
terong dan singkong.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui urutan masing-masing
unsur diperhatikan, sehingga subjek menyelesaikan soal dengan
menggunakan permutasi. Subjek juga mengetahui maksud dari soal, yaitu
bahwa tanaman cabe ditanam secara berdekatan, begitu juga dengan
tanaman singkong dan terong, dan petani akan menanam tanaman
tersebut mengelilingi sawah. Terlihat dari apa yang dituliskan subjek
pada bagian yang diketahui. Namun subjek tidak dapat menyelesaikan
soal dengan benar. Ketika subjek

menyelesaikan soal dengan

menggunakan permutasi siklis dari masing-masing jenis cabe, terong,
singkong, dan kemudian dikalikan, maka subjek tidak memahami konsep
dari permutasi siklis. Sedangkan ketika subjek tidak menggunakan
permutasi siklis, dan dalam penyelesaiannya subjek menjumlahkan
permutasi dari masing-masing jumlah jenis tanaman cabe, terong dan
singkong,

maka subjek tidak memahami maksud dari “mengelilingi

sawah” pada soal itu, dan terjadi kesalahan terkait kaidah penjumlahan
dan kaidah perkalian. Sehingga jawaban yang dihasilkan adalah salah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek kurang mampu memahami maksud
dari soal dengan benar, sehingga subjek tidak mampu menyelesaikan soal
dengan benar.
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5. Kelompok 5 terdiri dari 17 orang

Gambar 4.18 Pekerjaan M4 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Dalam menyelesaikan soal, subjek menggunakan permutasi. Subjek
tidak menyelesaikan soal dengan menghitung permutasi siklis dari 3 jenis
tanaman dan permutasi dari masing-masing jumlah jenis tanaman cabe,
terong, dan singkong.
Dalam kelompok ini, subjek mengetahui urutan masing-masing
unsur diperhatikan, sehingga subjek menyelesaikan soal dengan
menggunakan permutasi. Subjek juga mengetahui maksud dari soal, yaitu
bahwa tanaman cabe ditanam secara berdekatan, begitu juga dengan
tanaman singkong dan terong, dan petani akan menanam tanaman
tersebut mengelilingi sawah. Terlihat dari apa yang dituliskan subjek
pada bagian yang diketahui. Namun subjek tidak menyelesaikan soal
dengan menghitung permutasi siklis dari 3 jenis tanaman dan permutasi
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dari masing-masing jumlah jenis tanaman cabe, terong, dan singkong.
Sehingga jawaban yang dihasilkan salah, subjek tidak mampu memahami
maksud dari soal dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek
tidak mampu menyelesaikan soal tersebut dengan benar.
6. Kelompok 6 terdiri dari 6 mahasiswa

Gambar 4.19 pekerjaan M15 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek mengerjakan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, dan menuliskan apa yang akan dicari dari
soal. Namun dalam menyelesaikan soal, subjek tidak menggunakan
permutasi. Subjek tidak mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan
menggunakan permutasi. Subjek tidak dapat memahami bahwa urutan
diperhatikan. Sehingga subjek tidak dapat membedakan soal yang
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Sehingga
subjek tidak dapat memahami maksud dari soal dengan benar. Jadi dapat
disimpulkan bahwa subjek tidak mampu memahami soal dengan baik,
tidak bisa membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi
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atau kombinasi, sehingga tidak mampu menyelesaikan soal dengan
benar.
7. Kelompok 7 terdiri dari 1 mahasiswa

Gambar 4.20 pekerjaan M27 nomor 4
Dalam kelompok ini, subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan
apa yang diketahui dalam soal, langsung menuliskan hasil jawaban, tanpa
menuliskan cara yang digunakan untuk menghitung, dan jawaban yang
dihasilkan salah. Subjek tidak memahami soal dengan benar, karena
subjek tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dengan benar.
Berdasarkan 7 kelompok jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa
2,78% mahasiswa mampu menyelesaikan soal tentang permutasi dengan
benar; 8,33% mahasiswa mampu memahami maksud dari soal dengan benar,
tetapi belum mampu menyelesaikan soal dengan benar karena terjadi
kesalahan konsep terkait kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian; 5,56%
mahasiswa kurang mampu memahami maksud dari soal dengan benar, subjek
hanya mampu memahami sebagian maksud dari soal dengan benar; 16,67%
mahasiswa kurang mampu memahami maksud dari soal dengan benar,
sehingga subjek tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar; 47,22%
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mahasiswa tidak mampu memahami maksud dari soal dengan baik; 16,67%
mahasiswa tidak

mampu memahami soal dengan baik, tidak bisa

membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi, sehingga tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar: dan
2,78% mahasiswa mengerjakan soal tanpa menuliskan cara.

Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 5:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan membuat soal tentang
permutasi, dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 15 mahasiswa

Gambar 4.21 Pekerjaan M16 nomor 5
Dalam kelompok ini, subjek membuat soal tentang permutasi, soal
yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penyelesaian dari soal
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yang telah dibuat diselesaikan dengan benar. Sehingga subjek mampu
membedakan, soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan
menggunakan permutasi atau kombinasi. Selain itu, soal yang dibuat oleh
subjek tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga subjek memiliki
pemahaman yang baik mengenai permutasi. Jadi dapat disimpulkan
bahwa subjek mampu membuat soal dan penyelesaian soal tentang
permutasi dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 5 mahasiswa

Gambar 4.22 Pekerjaan M17 nomor 5
Dalam kelompok ini, soal yang dibuat oleh subjek tidak
menimbulkan penafsiran ganda. Namun penyelesaian dari soal yang telah
dibuat tidak diselesaikan dengan benar. Sehingga tampak bahwa subjek
mampu membedakan, soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan
menggunakan permutasi atau kombinasi, tetapi tidak begitu memahami
permutasi, sehingga subjek tidak mampu menyelesaikan soal dengan
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benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek mampu membuat soal
tentang permutasi dengan benar, namun tidak mampu menyelesaikan soal
yang dibuat dengan benar.
3. Kelompok 3 terdiri dari 8 mahasiswa

Gambar 4.23 Pekerjaan M8 nomor 5
Dalam kelompok ini, subjek membuat soal tentang permutasi, soal
yang dibuat memperhatikan urutan, tetapi soal yang dibuat menimbulkan
penafsiran ganda. Subjek tidak mampu membuat kalimat tanya dengan
tepat. Sehingga tampak bahwa subjek tidak begitu memahami permutasi,
tetapi dapat membedakan soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan
menggunakan permutasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek tidak
mampu membuat soal tentang permutasi dengan benar.
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4. Kelompok 4 terdiri dari 7 mahasiswa

Gambar 4.24 Pekerjaan M15 nomor 5
Dalam kelompok ini, subjek tidak membuat soal tentang permutasi,
soal yang dibuat tidak memperhatikan urutan. Sehingga tampak bahwa
subjek tidak begitu memahami permutasi serta tidak dapat membedakan
soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan menggunakan permutasi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek tidak mampu membuat soal
tentang permutasi beserta penyelesaiannya dengan benar.
5. Kelompok 5 terdiri dari 1 mahasiswa
Dalam kelompok ini, terdapat subjek yang tidak mengerjakan soal
nomor 5.
Berdasarkan 5 kelompok jawaban yang telah dibahas di atas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat 41,67% mahasiswa yang mampu membuat soal
tentang permutasi beserta penyelesaiannya dengan benar; 13,89% mahasiswa
yang mampu membuat soal tentang permutasi dengan tepat, tetapi
penyelesaian soal tidak tepat; 22,22% mahasiswa yang mampu membuat soal
tentang permutasi, tetapi soal yang dibuat menimbulkan penafsiran ganda;
19,44% mahasiswa yang tidak mampu membuat soal tentang permutasi
beserta penyelesaiannya dengan benar; dan 2,78% mahasiswa yang tidak
mengerjakan soal.
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Deskripsi hasil jawaban pada soal nomor 6:
Hasil pekerjaan mahasiswa pada kemampuan membuat soal tentang
kombinasi, dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu :
1. Kelompok 1 terdiri dari 13 mahasiswa

Gambar 4.25 Pekerjaan M8 nomor 6
Dalam kelompok ini, subjek membuat soal tentang kombinasi, soal
yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penyelesaian dari soal
yang telah dibuat diselesaikan dengan benar. Sehingga subjek mampu
membedakan, soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan
menggunakan permutasi atau kombinasi. Selain itu, soal yang dibuat oleh
subjek tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga subjek memiliki
pemahaman yang baik mengenai kombinasi. Jadi, dapat disimpulkan
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bahwa subjek mampu membuat soal dan penyelesaian soal kombinasi
dengan benar.
2. Kelompok 2 terdiri dari 7 mahasiswa

Gambar 4.26 Pekerjaan M9 nomor 6
Dalam kelompok ini, subjek membuat soal tentang kombinasi dan
soal yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Namun
penyelesaian dari soal yang telah dibuat tidak diselesaikan dengan benar.
Jika dalam pekerjaan M8 di atas, subjek belum dapat menyebutkan
kejadian yang mungkin terjadi, selain muncul 2 bola merah dan 2 bola
putih. Sehingga subjek mampu membedakan soal yang diselesaikan
dengan menggunakan permutasi atau kombinasi, tetapi subjek kurang
memiliki pemahaman yang baik mengenai kombinasi, sehingga subjek
tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar. Jadi, subjek mampu
membuat soal tentang kombinasi dengan benar, tetapi penyelesaian dari
soal yang dibuat tidak tepat.
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3. Kelompok 3 terdiri dari 7 mahasiswa

Gambar 4.27 Pekerjaan M14 nomor 6
Dalam kelompok ini, subjek membuat soal tentang kombinasi, tetapi
soal yang dibuat menimbulkan penafsiran ganda. Jika dalam pekerjaan
M14, kalimat pertanyaan yang dibuat oleh subjek menimbulkan
penafsiran ganda. Sehingga tampak bahwa subjek tidak begitu
memahami kombinasi. Namun subjek dapat membedakan soal yang
seperti apa yang diselesaikan dengan menggunakan kombinasi. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa subjek mampu membuat soal tentang
kombinasi, tetapi soal yang dibuat menimbulkan penafsiran ganda.
4. Kelompok 4 terdiri dari 7 mahasiswa

Gambar 4.28 Pekerjaan M10 nomor 6
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Dalam kelompok ini, subjek tidak mampu membuat soal tentang
kombinasi, karena soal yang dibuat memperhatikan urutan. Sehingga
tampak bahwa subjek tidak begitu memahami kombinasi serta tidak
dapat membedakan soal yang seperti apa yang diselesaikan dengan
menggunakan kombinasi. Sehingga subjek tidak mampu membuat soal
tentang kombinasi beserta penyelesaiannya dengan benar.
5. Kelompok 5 terdiri dari 2 mahasiswa
Dalam kelompok ini, terdapat subjek yang tidak mengerjakan soal
nomor 6.
Berdasarkan 5 kelompok jawaban yang telah dibahas di atas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat 36,11% mahasiswa yang mampu membuat soal
tentang kombinasi beserta penyelesaiannya dengan benar; 19,44% mahasiswa
yang mampu membuat soal dengan tepat, tetapi penyelesaian soal tidak tepat;
19,44% mahasiswa yang mampu membuat soal tentang kombinasi, tetapi soal
yang dibuat menimbulkan penafsiran ganda; 19,44% mahasiswa yang tidak
mampu membuat soal tentang kombinasi beserta penyelesaiannya dengan
benar; dan 5,56% mahasiswa yang tidak mengerjakan soal.

E. Data Hasil Wawancara Jawaban
Berdasarkan rata-rata dan simpangan baku dari nilai-nilai hasil tes esai,
peneliti mengelompokkan mahasiswa dengan batas-batas kelas ( ̅ − ),

,

dan ( ̅ + ), sehingga terbentuk 4 kelas nilai. Data hasil wawancara jawaban
diperoleh dari wawancara terhadap perwakilan mahasiswa dari setiap kelas,
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yaitu mahasiswa yang memiliki nilai antara 0 sampai ( ̅ − ), ( ̅ − ) sampai
,

sampai ( ̅ + ), dan ( ̅ + ) sampai 100. Rata-rata dari nilai tes esai

yang diperoleh adalah 61,92 dan simpangan bakunya adalah 16,07. Sehingga
kelas-kelas yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Data berkelompok nilai tes esai
Banyak
Mahasiswa
0 - 46
4
47 - 63
16
64 - 79
9
80 - 100
7
Perwakilan dari subjek yang
mendapat tugas presentasi materi.
Kategori Nilai

Mahasiswa yang
di wawancarai
M6
M17
M21
M23
M7

Berikut adalah deskripsi dari hasil wawancara jawaban subjek terhadap
soal tes esai.
Soal Nomor 1:
1. Subjek M6
Petikan wawancara:
P
: Maksud dari nomor 1 itu gmn menurut mu?
M6 : Kalo setau ku, pas kemaren njawab ya mbk,.. kalo menurut
ku pengertiannya itu kaidah pencacahan r unsur dari n unsur
yang diberikan, yang mana dalam melakukannya harus
memperhatikan urutan mbk.. jadi apabila ada suatu unsur,
andaikan unsurnya ada 5, kita mau ambil 3, trus nanti harus
memperhatikan urutannya,… intinya gitu mbk..
P
: Intinya memperhatikan urutannya gitu yaa?
M6 : Iya mbk…
P
: Maksudnya “melakukannya” itu apa?
M6 : Ya itu mbk, dalam melakukan pencacahan itu, kita
memperhatikan urutan kalo di permutasi.
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.29 Pekerjaan M6 nomor 1
Dalam petikan wawancara, subjek mengatakan
“pengertiannya itu kaidah pencacahan r unsur dari n unsur
yang diberikan, yang mana dalam melakukannya harus
memperhatikan urutan mbk..”
sedangkan dalam lembar jawab tes esai, subjek menuliskan
“permutasi adalah kaidah pencacahan r unsur dari n unsur
yang diberikan yang mana dalam melakukannya haruslah
memperhatikan urutan.”.
Berdasarkan petikan wawancara dan hasil jawaban subjek, subjek
memahami

permutasi

sebagai

suatu

melakukannya memperhatikan urutan.

pencacahan
Subjek

yang

tidak

dalam
melihat

permutasi sebagai suatu penyusunan. Jadi, subjek belum mampu
mendefinisikan permutasi dengan benar, subjek tidak melihat permutasi
sebagai suatu penyusunan.
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2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P
: Nomor 1 itu, maksudnya diminta ngapain to?
M17 : Diminta buat menjelaskan maksud dari permutasi mbk,
definisi atau pengertiannya mbk..
P
: Oke,… coba jelasin jawaban mu tentang permutasi ini..
M17 : Jawaban aku itu kan “penentuan atau pengambilan r unsur
dari n unsur dengan memperhatikan urutan”. nah misal nya
aku punya unsur sebanyak n, nah aku ngambilnya itu aku
misalkan sebanyak r, tapi aku ngambilnya itu
memperhatikan urutan.
P
: Permutasi ini, menurutmu merupakan jumlahan, atau
penyusunan?
M17 : Ehmm, jumlah atau penyusunan yaaa,… penyusunan
mungkin mbk..
P
: Masih bingung yaa?
M17 : Iya mbk, masih bingung, nggak tau juga sih mbk,..
P
: Tapi yang kamu tau itu kalo permutasi itu memperhatikan
urutan, dan kalo kombinasi tidak memperhatikan urutan.
M17 : Iya,.. tpi, berarti kalo memperhatikan urutan
itu…menyusun, menyusun nggak mbk? Atau malah
jumlahan yaa… aku jadi binggung sendiri,, aku nggak
ngerti sih mbk aku malahan, permutasi itu jumlahan atau
penyusunan.
Jawaban Subjek :

Gambar 4.30 Pekerjaan M17 nomor 1
Dalam petikan wawancara, subjek mengatakan,
“misal nya aku punya unsur sebanyak n, nah aku ngambilnya
itu aku misalkan sebanyak r, tapi aku ngambilnya itu
memperhatikan urutan”
sedangkan dalam lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
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“penentuan atau pengambilan r unsur dari n unsur dengan
memperhatikan urutan”.
Dari petikan wawancara dan jawaban mahasiswa pada lembar
jawaban tes esai, dapat dilihat bahwa subjek mengetahui jika dalam
permutasi, urutan diperhatikan. Namun tidak mengetahui apakah
permutasi itu merupakan penyusunan atau jumlahan. Tidak mengetahui
dengan jelas bahwa permutasi merupakan sebuah penyusunan.

Jadi,

dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu mendefinisikan
permutasi dengan benar, subjek belum memahami permutasi sebagai
suatu penyusunan.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
: Coba jelasin jawaban mu..
M21 : Menurutku permutasi itu untuk menentukan banyaknya
cara dari jawaban itu, dengan memperhatikan urutan.
P
: Ini jawaban mu nggak ada kata “banyak” nya?
M21 : Iya, maksudku itu ada banyak nya mbk..
P
: Banyaknya cara dari jawaban itu, dengan memperhatikan
urutan.. Kalau permutasi itu banyaknya cara, berarti
permutasi itu berupa angka gitu ya?
M21 : Iya mbk,.. Hitungan gitu..
Jawaban Subjek :

Gambar 4.31 Pekerjaan M21 nomor 1
Dalam petikan wawancara, subjek mendefinisikan permutasi sebagai
berikut,
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“Menurutku permutasi itu untuk menentukan banyaknya cara
dari jawaban itu, dengan memperhatikan urutan.”
sedangkan pada lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
“Permutasi

adalah

cara

untuk

menentukan

dengan

memperhatikan urutan”.
Berdasarkan cuplikan jawaban subjek, dapat diketahui bahwa subjek
mendefinisikan permutasi sebatas memperhatikan urutan dan setelah
dikonfirmasi, terlihat dalam cuplikan
mendefinisikan
mengetahui

permutasi sebagai

bahwa

permutasi

wawancara, bahwa subjek

banyaknya

sebagai

suatu

permutasi.

Subjek

hitungan,

dengan

memperhatikan urutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek belum
mampu mendefinisikan permutasi dengan benar, subjek tidak bisa
membedakan antara permutasi dan banyaknya permutasi.
4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P

M23

P
M23
P

M23
P
M23

: Permutasi menurut mu “banyaknya kejadian yang
dilakukan dengan memperhatikan urutan”, maksudnya
gmn itu?
: Banyaknya kejadian disitu maksudnya itu kayak
pengelompokan gitu mbk.. jadi kayak urutan-urutan
masing-masing,, pengelompokan gitu mbk..
: Banyak nya kelompok-kelompok yang bisa terbentuk?
: Iyaa.. trus memperhatikan urutan itu, kalo A dan B itu
tidak sama dengan B dan A..
: Oke… Trus dalam menentukan permutasi terdapat rumus
ini…Berarti kalo permutasi itu banyaknya kejadian, nanti
permutasi itu berupa hitungan gitu ya?
: Enggak mbk, urutan, lebih ke urutan mbk..
: Maksudnya permutasi itu membuat urutan, seperti susunan
gitu?
: Iya..
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P
: Berarti permutasi itu membuat susunan?
M23 : Iya..
Jawaban Subjek :

Gambar 4.32 Pekerjaaan M23 nomor 1
Dalam petikan wawancara, subjek mengatakan
“Banyaknya

kejadian

disitu

maksudnya

itu

kayak

pengelompokan gitu mbk.. jadi kayak urutan-urutan masingmasing,, pengelompokan gitu mbk..”
Sedangkan dalam lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
“permutasi adalah banyak kejadian yang dilakukan dengan
memperhatikan urutan.”.
Berdasarkan cuplikan wawancara dan jawaban subjek dapat
diketahui bahwa subjek mendefinisikan permutasi sebagai banyaknya
kelompok-kelompok yang dapat terbentuk dengan memperhatikan
urutan. Sehingga subjek mendefinisikan permutasi sebagai banyaknya
permutasi. Namun subjek mengetahui bahwa didalam permutasi itu akan
membuat susunan, tetapi subjek tidak dapat menjelaskan permutasi
sebagai suatu penyusunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek
mengetahui permutasi sebagai suatu penyusunan, namun subjek belum
mampu mendefinisikan permutasi sebagai suatu penyusunan, belum
dapat membedakan permutasi dan banyaknya permutasi.
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5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P
: Jelaskan jawaban mu di nomor satu ini…
M7 : Kan disini soalnya itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan
permutasi, nah disini aku njelasin permutasi itu adalah
proses pengambilan yang memperhatikan urutan. sehingga
AB≠BA. Contohnya itu misalnya pemilihan pengurus
kelas. Misal ada 5 kandidat, mau dipilih ketua, sekretaris,
bendahara.. nah soal itu kan menunjukkan jabatan,
makanya dia pakai permutasi.
Jadi kalo permutasi itu ada jabatan, sama memperhatikan
urutan.
Jawaban Subjek :

Gambar4.33 Pekerjaan M7 nomor 1
Dalam petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“permutasi

itu

adalah

proses

pengambilan

yang

memperhatikan urutan. sehingga AB≠BA. Contohnya itu
misalnya pemilihan pengurus kelas. Misal ada 5 kandidat,
mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara.. nah soal itu kan
menunjukkan jabatan, makanya dia pakai permutasi.
Jadi kalo permutasi itu ada jabatan, sama memperhatikan
urutan.”
sedangkan dalam lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
“Permutasi adalah proses pengambilan yang memperhatikan
urutan, sehingga AB≠BA”.
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Berdasarkan cuplikan wawancara dan jawaban tes esai subjek, dapat
dilihat

bahwa

subjek

mendefinisikan permutasi sebagai proses

pengambilan yang memperhatikan urutan, dan terdapat jabatan. Tetapi
subjek tidak mendefinisikan permutasi sebagai suatu penyusunan. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu mendefinisikan
permutasi dengan benar, subjek tidak melihat permutasi sebagai suatu
penyusunan.
Berdasarkan wawancara terhadap 5 orang mahasiswa di atas, 2
mahasiswa tidak dapat membedakan permutasi dan banyaknya permutasi.
Selain itu, ketiga mahasiswa belum mampu mendefinisikan permutasi
dengan benar, satu diantara mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang
mendapat tugas mempresentasikan materi permutasi dan kombinasi.
Permutasi didefinisikan sebagai pengambilan sesuatu yang memperhatikan
urutan. Ketiga mahasiswa tersebut

tidak mengetahui permutasi sebagai

suatu penyusunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa belum
mampu mendefinisikan permutasi dengan benar.

Soal Nomor 2:
1. Subjek M6
Petikan wawancara :
P
: Kalo yang nomor 2 ini gimana?
M6 : Sama juga,kaidah pencacahan r unsur dari n unsur yang
diberikan, tapi dalam melakukannya dia tidak
memperhatikan urutan mbk…
P
: Maksud dari “melakukannya” ini apa?
M6 : Pencacahannya mbk, jadi pencacahan nya itu tidak
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memperhatikan urutan.
P
: Lalu kalo rumus nya itu digunakan buat apa?
M6 : Buat menghitung hasil yang dicacah gitu mungkin mbk,
aku masih bingung, maksud dari rumus itu.
Jawaban Subjek :

Gambar 4.34 Pekerjaan M6 nomor 2
Dalam petikan wawancara, subjek mengatakan
“kaidah pencacahan r unsur dari n unsur yang diberikan,
tapi dalam melakukannya dia tidak memperhatikan urutan
mbk…”
sedangkan dalam jawaban tes esai, subjek menuliskan
“kombinasi adalah kaidah pencacahan r unsur dari n unsur yang
berbeda yang diberikan yang mana dalam melakukannya tidak
harus memperhatikan urutan (secara acak)”
Dari petikan wawancara dan jawaban subjek, dapat diketahui
bahwa subjek memahami kombinasi sebagai suatu pencacahan yang
dalam melakukannya tidak memperhatikan urutan. Subjek tidak melihat
kombinasi sebagai suatu penyusunan. Jadi subjek belum mampu
mendefinisikan kombinasi dengan benar, subjek tidak melihat
kombinasi sebagai suatu penyusunan.
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2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P
: Oke,,okee… kalo dikombinasi gimana?
M17 : Sama kayak permutasi sih mbk,.. penentuan atau
pengambilan r unsur dari n unsur, tapi dia tidak
memperhatikan urutan.
P
: Jadi mengambil r unsur dari n unsur yang tersedia?
M17 : iya…
P
: Rumus yang kamu tulis itu udah bener belum?
M17 : Aku rasa benar... nPr itu n factorial dibagi r
factorial…kalo nCr itu n factorial dibagi n min r
factorial r factorial…
Jawaban Subjek :

Gambar 4.35 Pekerjaan M17 nomor 2
Dari cuplikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“penentuan atau pengambilan r unsur dari n unsur, tapi dia
tidak memperhatikan urutan.”
sedangkan dari jawaban tes esai, subjek menuliskan
“penentuan atau pengambilan r unsur dari n unsur dengan
tidak memperhatikan urutan.”
Berdasarkan cuplikan wawancara dan jawaban tes esai subjek,
dapat diketaui bahwa subjek mendefinisikan kombinasi sebagai
pengambilan r unsur dari n unsur dengan tidak memperhatikan urutan.
Seperti pada permutasi, subjek tidak tahu, apakah kombinasi merupakan
suatu penyusunan atau suatu jumlahan. Jadi subjek belum mampu
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mendefinisikan kombinasi dengan benar, subjek tidak melihat
kombinasi sebagai suatu penyusunan.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
M21
P
M21

P
M21

: Gimana kalo di kombinasi?
: Kalo di kombinasi sama sih mbk, Cuma bedanya itu
tidak memperhatikan urutan.
: Jadi kombinasi itu apa?
: Kombinasi itu banyaknya cara untuk menentukan
jawaban dari soal itu, dengan tidak memperhatikan
urutan.
: Berarti nanti kombinasi itu juga berupa angka gitu ya,
kalau kombinasi itu merupakan banyaknya cara?
: Iya…

Jawaban Subjek :

Gambar 4.36 Pekerjaan M21 nomor 2
Dari cuplikan wawancara, subjek mengatakan
“Kombinasi itu banyaknya cara untuk menentukan jawaban
dari soal itu, dengan tidak memperhatikan urutan.”
sedangkan pada lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
“kombinasi adalah banyak cara untuk menentukan dengan
tidak memperhatikan urutan.”.
Berdassarkan cuplikan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa
subjek mendefinisikan kombinasi sebagai banyaknya cara untuk
menentukan jawaban dari soal, dengan memperhatikan urutan. Subjek
memahami kombinasi sebagai suatu hitungan, berupa angka. Sehingga
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subjek tidak dapat membedakan antara kombinasi dan banyaknya
kombinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu
mendefinisikan kombinasi dengan benar, subjek tidak bisa membedakan
antara kombinasi dan banyaknya kombinasi.
4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P
M23
P

M23

P
M23

: Kalo kombinasi, nomor 2?
: Kombinasi, urutan, tpi tidak memperhatikan urutan..
jadi AB sama dengan BA..
: Kalo disini kamu nulis kombinasi itu banyak kejadian
yang dilakukan dengan tidak memperhatikan urutan,..
kejadian yang kmu maksud ini tu kelompok yang
terbentuk gitu ya?
: Iya mbk,… kelompok yang terbentuk itu berupa suatu
urutan, semacam susunan, tapi tidak memperhatikan
urutan.
: Jadi kombinasi itu banyaknya kelompok yang dapat
terbentuk, dengan tidak memperhatikan urutan?
: Iya… banyaknya kelompok yang dapat terbentuk
dengan tidak memperhatikan urutan.

Jawaban Subjek :

Gambar 4.37 Pekerjaan M23 nomor 2
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“kelompok yang terbentuk itu berupa suatu urutan,
semacam susunan, tapi tidak memperhatikan urutan.”
sedangkan pada lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
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“kombinasi adalah banyak kejadian yang dilakukan
dengan tidak memperhatikan urutan,..”
Berdasarkan petikan wawancara dan jawaban subjek, dapat dilihat
bahwa subjek mendefinisikan kombinasi sebagai banyaknya kelompokkelompok yang dapat terbentuk dengan tidak memperhatikan urutan.
Namun subjek mengetahui bahwa didalam kombinasi itu akan membuat
susunan, tetapi subjek tidak mampu menjelaskan kombinasi sebagai
suatu penyusunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mengetahui
kombinasi sebagai suatu penyusunan, namun subjek belum mampu
mendefinisikan kombinasi sebagai suatu penyusunan, belum dapat
membedakan kombinasi dan banyaknya kombinasi.
5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P
: Kalau nomor 2, yang kombinasi?
M7 : Kalau disini, aku jawabnya kombinasi itu proses
pengambilan yang tidak memperhatikan urutan, sehingga
AB=BA, sebagai contohnya itu orang bersalaman,
dimana ketika si A bersalaman dengan si B, maka itu
sama artinya si B bersalaman dengan si A. Artinya si A
itu tidak mempunyai jabatan dengan si B, begitu juga si B
itu tidak mempunyai jabatan dengan si A. maka kedua
orang itu tidak mempunyai jabatan. Maka itu bisa diitung
menjadi satu itungan. Ketika si A salaman dengan si B, si
B salaman dengan si A, itu bisa di jadiin satu, diitung
sekali.
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.38 Pekerjaan M7 nomor 2
Dari petikan wawancara, subjek mengatakan
“kombinasi

itu

proses

pengambilan

yang

tidak

memperhatikan urutan, sehingga AB=BA, sebagai contohnya
itu orang bersalaman, dimana ketika si A bersalaman dengan
si B, maka itu sama artinya si B bersalaman dengan si A.
Artinya si A itu tidak mempunyai jabatan dengan si B, begitu
juga si B itu tidak mempunyai jabatan dengan si A. maka
kedua orang itu tidak mempunyai jabatan.”
sedangkan pada lembar jawaban tes esai, subjek menuliskan
“Kombinasi adalah dimana proses pengambilan yang tidak
memperhatikan urutan sehingga AB=BA”.
Berdasarkan petikan wawancara di atas, subjek mendefinisikan
kombinasi sebagai proses pengambilan yang tidak memperhatikan
urutan, tetapi tidak terdapat jabatan. Namun subjek tidak mendefinisikan
kombinasi sebagai suatu penyusunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
subjek belum mampu mendefinisikan kombinasi dengan benar, subjek
tidak melihat kombinasi sebagai suatu penyusunan.
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Berdasarkan wawancara terhadap 5 orang mahasiswa di atas, 2
mahasiswa tidak dapat membedakan kombinasi dan banyaknya
kombinasi. Selain itu, ketiga mahasiswa belum mampu mendefinisikan
kombinasi dengan benar, satu diantara mahasiswa tersebut merupakan
mahasiswa yang mendapat tugas mempresentasikan materi permutasi dan
kombinasi. Kombinasi didefinisikan sebagai pengambilan sesuatu yang
tidak memperhatikan urutan. Ketiga mahasiswa tersebut

tidak

mengetahui kombinasi sebagai suatu penyusunan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa mahasiswa belum mampu mendefinisikan kombinasi
dengan benar.

Soal Nomor 3:
1. Subjek M6
Petikan wawancara :
P

: Nomor 3 ini, maksud dari soal ini suruh ngapain, terus,
jawaban mu gimana, dijelaskan?
M6 : Jadi, kalo menurutku, disinikan kalo yang ditanyakan dari
soal itu kan terdapat 4 anggota dari partai persatuan. 2
anggota dari partai republik, dan 5 anggota dari partai
kesejahteraan. Nah kita itu harus membentuk kelompok,
yang mana disetiap kelompok itu ada perwakilan minimal
1 dari setiap anggota partai itu.
P
: Satu kelompok terdiri dari 5 orang?
M6 : Iya mbk..
P
: Oke,, nomor 3 jawaban mu menggunakan kombinasi,
berarti urutan tidak diperhatikan.. kok pakai kombinasi
gimana?
M6 : Karena itu kan kayak pengambilan secara acak gitu lho
mbk, tapi minimal aja, ada salah satu anggota dari
masing-masing partainya, perwakilan dari masing-masing
partai. Jadi boleh bebas, nggak harus diurutkan habis ini,
ini, ini, gitu mbk,..
P
: Jadi, kayak kita mau ambil 1 orang dari partai persatuan
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itu yang mana, bebas gitu ya?
M6 : Iya mbk, yang penting ada perwakilan dari partaipartainya..
P
: Penyelesaiannya ini, gimana, kok bisa kayak gini
penyelesaiannya?
M6 : Kan tadi kan diambil secara acak, tapi minimal satu gitu
kan mbk, partai persatuan kan ada 4 anggotanya, minimal
harus ada satu, makanya trus aku kalikan.. anggota
repubik kan ada 2, aku ambil minimal satu,.. partai
kesejahteraan juga sama... kayak gitu, jadi langsung aku
kali in gitu mbk,, tpi nggak tau bener apa enggak mbk..
P
: Tapi mau dibentuk kelompok yang terdiri dari 5?
M6 : Nah itu, aku bingung waktu ngerjainnya itu, mau
membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang,.. berarti
kerjaan ku nggak nyambung… aku lupa cara
ngerjainnya…
Jawaban Subjek :

Gambar 4.39 Pekerjaan M6 nomor 3
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Kan tadi kan diambil secara acak, tapi minimal satu gitu
kan mbk, partai persatuan kan ada 4 anggotanya, minimal
harus

ada satu, makanya trus aku kalikan.. anggota

repubik kan ada 2, aku ambil minimal satu,.. partai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

kesejahteraan juga sama... kayak gitu, jadi langsung aku
kali in gitu mbk,,”.
Subjek dapat mengetahui maksud dari soal dengan benar. Subjek
juga dapat menentukan apakah urutan diperhatikan atau tidak. Sehingga
subjek mengetahui, soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi.
Tetapi subjek mengalami kesulitan untuk menentukan, bagaimana cara
penyelesaiannya. Subjek fokus pada kata-kata “terdapat perwakilan dari
masing-masing partai”, kemudian subjek bingung, bagaimana susunan
kelompok yang terbentuk, jika akan dibentuk kelompok terdiri dari 5
orang. Subjek tidak mampu menyebutkan kemungkinan kelompok yang
mungkin terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek dapat mengetahui
soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi, tetapi subjek kesulitan
dalam menentukan cara untuk menyelesaikannya. Sehingga subjek tidak
mampu menyelesaikan soal dengan benar.
2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P

M17

P

: Oke…
Sekarang nomor 3, dari soal nomor 3 ini, maksudnya itu
seperti apa? Mau ngapain? Yang diketahui apa, yang
mau dicari itu apa…?
: Oww, ada 3 partai kan mbk,, setiap partai itu punya
anggota, anggota partai persatuan ada 4 orang, partai
Republik 2 orang, partai kesejahteraan ada 5 orang. Nah
dari ketiga partai yang punya anggota itu mau dibentuk
kelompok, tapi kelompoknya itu terdiri dari 5 orang,
tapi harus mempunyai minimal perwakilan dari masing
masing partai, jadi minimal ada 1..
: Oke, trus penyelesaian mu, gmn?
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M17

P
M17

P
M17

P
M17

: Penyelesaiannya.. Kalo aku si disini buat…kan disini
ada 4, 2, 5 jadi ada 11 orang.. tapi mau dibuat 5 orang
dalam satu kelompok.. 4C1 ini maksudnya kalo di
kelompok ini ada satu perwakilan dari partai persatuan,
trus kalo 4C2 ini ada 2 perwakilan, 4C3 kalo ada 3
perwakilan.. soalnya nggak mungkin kan kalo ada 4
perwakilan dari partai ini.. Soal nya dalam satu
kelompok itu 5 orang, karena ada 11 orang, jadi aku
mikirnya bakal ada 2 kelompok, tapi itu sisa satu orang
itu kemana, aku nggak tau..
: Oke
: Nah, kalo ada 2 kelompok yang terbentuk, kan nggak
mungkin kalo dari partai persatuan 4-4 nya itu di satu
kelompok, makanya aku cuma ngambil sampe 3. Tpi
sebenernya jg nggak mungkin, karena kalo aku ngambil
3 jadi satu kelompok, sisanya kan 2…. Eh bisa-bisa
mbk kalo ambil 3. Kayak gitu,… Trus kalo 2 di partai
republik ini, cuma satu, karena kan nggak mungkin
dalam satu kelompok ada 2 orang dari partai republik.
: Kenapa nggak mungkin?
: Soalnya kan kita mau mbentuk 2 kelompok, jadi dalam
satu kelompok itu maksimal cuma bisa 1 perwakilan,
soalnya anggota dri partai republik Cuma 2, kalo 2
orang tersebut masuk dalam satu kelompok, nanti
kelompok yang lainnya nggak ada perwakilan dari
partai republik dong..
: Oke,.. kan ini mau membentuk kelompok kan, trus
kelompok nya ini udah keliatan belum?
: Belum… aku ngerjain ini diakhir-akhir mbk,.. tadinya
aku ngitung 11C5, karena mau membuat kelompok
yang terdiri dari 5 orang, dari 11 orang yang ada… tpi
aku trus mikir lagi, kan ada syarat kalo harus ada
perwakilan dari masing-masing partai, jadi aku nggak
yakin dgn jawaban ku ini.. trus tak ganti diakhir-akhir…
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.40 Pekerjaan M17 nomor 3
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Kalo aku si disini buat…kan disini ada 4, 2, 5 jadi ada 11
orang.. tapi mau dibuat 5 orang dalam satu kelompok.. 4C1
ini maksudnya kalo di kelompok ini ada satu perwakilan
dari partai persatuan, trus kalo 4C2 ini ada 2 perwakilan,
4C3 kalo ada 3 perwakilan.. soalnya nggak mungkin kan
kalo ada 4 perwakilan dari partai ini.. Soal nya dalam satu
kelompok itu 5 orang, karena ada 11 orang, jadi aku
mikirnya bakal ada 2 kelompok, tapi itu sisa satu orang itu
kemana, aku nggak tau..”.
Subjek mengetahui maksud dari soal dengan benar. Subjek
mengetahui soal tersebut diselesaikan dengan menggunakan kombinasi.
Subjek juga dapat menyebutkan kemungkinan perwakilan dari masingmasing partai, tetapi subjek tidak mengetahui, bagaimana komposisi
kelompok yang mungkin terbentuk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa

subjek dapat memahami maksud dari soal dengan benar, subjek dapat
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mengetahui soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi, tetapi
kesulitan dalam menemukan cara untuk menyelesaikan soal. Sehingga
subjek tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
M21

P
M21

: Maksud dari soal nomor 3 itu kayak gmn?
: Nomor 3 itu, diketahuinya itu ada 4 orang dari partai
persatuan, 2 orang dri partai republik, dan 5 orang dari
partai kesejahteraan. Nah, yang ditanyakan dalam soal
itu banyak kelompok, 5 orang, dan terdapat satu
perwakilan dari partai. Aku mikirnya itu, pertama, aku
total dulu semuanya, totalnya ada 11 orang, dari 11
orang itu, mau dibentuk kelompok yang terdiri dari 5
orang dan terdapat perwakilan dari masing-masing
partai. Tapi waktu aku ngerjain soal ini, penyelesaian
yang aku tuliskan ini, 11C5 ini kelompok yang
terbentuk itu pasti ada perwakilan dari masing-masing
partai atau enggak.. jadi aku masih ragu-ragu… aku
masih ragu-ragu penyelesaiannya itu kayak gimana, jadi
aku langsung nitung 11C5 aja…
: Kenapa pakai kombinasi?
: Karena, balik lagi ke pengertiannya, tidak
memperhatikan urutan, jadi boleh acak gitu lho mbk…
persatuan, republik, kesejahteraan itu anggota pertama
itu persatuan, kedua republik, ketiga kesejahteraan itu,
itu bisa dituker, dibolak-balik gitu mbk, jadi tidak harus
seperti itu urutannya..
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.41 Pekerjaan M21 nomor 3
Dari petikan wawancara, subjek mengatakan
“Aku mikirnya itu, pertama, aku total dulu semuanya,
totalnya ada 11 orang, dari 11 orang itu, mau dibentuk
kelompok yang terdiri dari 5 orang dan terdapat
perwakilan dari masing-masing partai. Tapi waktu aku
ngerjain soal ini, penyelesaian yang aku tuliskan ini, 11C5
ini kelompok yang terbentuk itu pasti ada perwakilan dari
masing-masing partai atau enggak..”
Subjek dapat mengetahui maksud dari soal dengan benar. Subjek
mengetahui bahwa urutan tidak diperhatikan, sehingga diselesaikan
dengan menggunakan kombinasi. Tetapi subjek kesulitan dalam
menemukan cara untuk menyelesaikan soal. Subjek tidak mampu
menyebutkan kemungkinan kelompok yang mungkin terbentuk. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa subjek tidak mampu menyelesaikan soal
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dengan benar, subjek mengalami kesulitan dalam menentukan cara untuk
menyelesaikan soal.
4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P
M23

P
M23

P
M23

P
M23
P
M23
P
M23

P

M23

: Coba jelaskan jawaban mu nomor 3..
: Jadi ini membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang
dengan minimal terdapat perwakilan dari masingmasing partai…
: Kok bisa pakai permutasi kmrn?
: Iya mbk, soal e aku ngerjain nomor ini buru-buru…
Soalnya kalo nomor 3-4 gini, harus mikir dulu,
kombinasi atau permutasi, kadangkan suka terkecoh
sama kalimatnya..
: Kok bisa ngitung nya kayak gitu?
: Ya karena keburu-buru, aku mikirnya karena mau
membentuk kelompok terdiri dari 5 orang, jadi tak itung
aja 5 permutasi dari jumlah masing-masing anggota
partai..
: Susah nggak mbedain soal itu dikerjain pakai kombinasi
apa permutasi?
: Iya mbk..
: Berarti susah bedain, disoal ini tu urutannya diperhatiin
apa enggak,, gitu?
: Iya mbk..
: Kesulitan dibagian apa nya lagi?
: Kayak ini tadi mbk, ini tadi kan mau membentuk
kelompok terdiri dari 5 orang, dan minimal terdapat
perwakilan dari masing-masing partai.. nah itu tu, kan
kadang ada permutasi dari apa gitu terus ditambah apa
dikali dengan ini, apa harus dibagi,,.kayak gitu mbk,..
: Jadi masih bingung, soal itu dikerjain pakai kombinasi
apa permutasi, sama cara buat nyelesaikan itu gmn,
masih bingung gitu yaa?
: Iya mbk…
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.42 Pekerjaan M23 nomor 3
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“aku mikirnya karena mau membentuk kelompok terdiri
dari 5 orang, jadi tak itung aja 5 permutasi dari jumlah
masing-masing anggota partai..”
Subjek dapat memahami maksud dari soal dengan baik. Namun
subjek mengalami kesulitan dalam menentukan, apakah suatu soal
diselesaikan dengan menggunakan kombinasi atau permutasi. Subjek
kesulitan dalam melihat soal tersebut memperhatikan urutan atau tidak.
Sehingga subjek menyelesaikan soal tidak menggunakan kombinasi. Jadi
dapat disimpulkan bahwa subjek dapat memahami soal dengan baik,
tetapi subjek tidak dapat menganalisis soal, apakah urutan dalam soal
diperhatikan atau tidak. Sehingga subjek tidak mampu menyelesaikan
soal dengan benar.
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5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P
: Nomor 3 itu, maksud soal nya gimana?
M7 : Jadi, disini kan minimal 5,, kan ada 3 partai tu,.. 4
persatuan, 2 republik, 5 kesejahteraan. Kita terserah
kombinasi nya berapa aja yang penting jumlah nya 5.
Bisa persatuan 2 orang, republik 2 orang, satu
kesejahteraan,.. terus 1-2-2 misalnya, dan seterusnya…
P
: Oke, kalo dari jawaban mu?
M7 : Haaa, ini jawaban nya salah mbk.. ini sebenernya pas
ngerjain itu bingung, nggak mudeng maksud soalnya tu
gimana... jadi saya buat gini aja.. kan ditanya 5, ada 3
partai, kan diambil 5, saya mikirnya aneh mbk,, masak
dari partai persatuan, orangnya ada 4, tpi mau dibentuk
kelompok yang terdiri dari 5 orang,, kan nggak bisa mbk..
masak 4C5,kan nggak bisa…
P
: Trus kok kmu bisa ngambil 5C4.5C2.5C5 itu dari mana?
M7 : Aku mikirnya, karena kita mau bentuk kelompok yang
terdiri dari 5 orang, makanya aku kombinasiin aja sama
masing-masing jumlah anggota di partai..
P
: Kan minimal terdapat perwakilan dari masing-masing
partai?
M7 : Nah itu, aku kmrn nggak kepikiran disitu, nggak ngeliat
bgt kata-kata itu..
Jawaban Subjek :

Gambar 4.43 Pekerjaan M7 nomor 3
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Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Aku mikirnya, karena kita mau bentuk kelompok yang
terdiri dari 5 orang, makanya aku kombinasiin aja sama
masing-masing jumlah anggota di partai..”
Subjek dapat mengetahui, soal diselesaikan dengan menggunakan
kombinasi. Namun, subjek kurang dapat memahami maksud dari soal
dengan baik. Sehingga pada saat mengerjakan, subjek fokus terhadap
cara untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Subjek tidak
memperhatikan bahwa terdapat syarat, yaitu minimal terdapat perwakilan
dari masing-masing partai. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek tidak
mampu menyelesaikan soal dengan benar. Subjek dapat mengetahui
bahwa soal diselesaikan dengan menggunakan kombinasi, tetapi subjek
kurang dapat memahami maksud soal dengan baik, kurang teliti dalam
memahami soal.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 mahasiswa di atas, kelima
mahasiswa dapat mengetahui maksud dari soal dengan benar. Satu mahasiswa
tidak mampu membedakan soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi. Empat mahasiswa lainnya dapat membedakan soal
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Satu diantara 4
mahasiswa

tersebut

adalah

mahasiswa

yang

mendapatkan

tugas

mempresentasikan materi kombinasi dan permutasi. Empat mahasiswa yang
dapat membedakan soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan cara untuk
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menyelesaikan soal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan
mahasiswa untuk menyelesaikan soal tentang kombinasi adalah kurang.

Soal Nomor 4:
1. Subjek M6
Petikan wawancara :
P
: Kalo yang nomor 4, maksud dari soalnya gimana?
M6 : Jadi pak tani mau menanam cabe, terong, singkong, di
sekeliling sawahnya… nah, tapi pak tani kan punya
unsur-unsurnya ini, 4 bibit tanaman cabe, 3 bibit
singkong, dan 3 bibit terong, dengan jenis yang
berbeda… nah, karena menanamnya berdekatan, berarti
ada aturannya gitu, jadi pakai permutasi, dan
mengelilingi, jadi pakai permutasi siklis menurutku mbk..
P
: Sawahnya misalnya bentuknya kotak, nah, karena mau
mengelilingi, cara pak tani menanam tanaman nya itu
gimana? Maksud dari menanam tanaman cabe, terong,
singkong secara berdekatan itu gmn?
M6 : Dikelompokin kalo aku kmrn mbk,, jadi nanamnya cabe
satu kelompok, terong satu kelompok, sama terong satu
kelompok gitu mbk… cabe, cabe, cabe, kalo cabe nya
habis baru singkong apa terong dulu, kalo udah habis,
trus dilanjut jenis tanaman yg beda lagi..
P
: Berarti sekelompok sekelompok gitu yaa?
M6 : Iya, sekelompok-sekelompok, tapi mengelilingi..
P
: Terus, ngerjainnya pake siklis, jdi kayak gini ya (4-1)!.(31)!.(3-1)!....?
M6 : Iya mbk… jadi kan banyaknya unsur ada 4, karena siklis,
jdi tak kurangi satu, yang lainnya juga… trus karena aku
bingung nyelesaiinnya, makanya tak kaliin semua aja…
P
: Kalo (4-1)! Itu kan berarti melingkar gitu kan? Kalo (41)!.(3-1)!.(3-1)! Itu berarti gimana itu nanti nanamnya?
Sekelompok-sekelompok gitu?
M6 : Ow iya ya mbk,.. berarti itu aku ngerjainnya siklis
sendiri-sendiri… Kmrn aku nggak kepikiran gitu..
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.44 Pekerjaan M6 nomor 4
Dari petikan wawancara, subjek mengatakan
“jadi kan banyaknya unsur ada 4, karena siklis, jdi tak
kurangi satu, yang lainnya juga… trus karena aku bingung
nyelesaiinnya, makanya tak kaliin semua aja…”
Subjek memahami maksud dari soal dengan benar. Subjek dapat
menganalisis soal tersebut dengan benar. Subjek menyelesaikan soal
nomor 4 dengan menggunakan permutasi, sehingga subjek mengetahui
bahwa urutan pada soal ini diperhatikan. Subjek mengetahui bahwa soal
diselesaikan dengan menggunakan permutasi siklis. Tetapi cara
penyelesaian yang digunakan oleh subjek salah. Subjek tidak ingat
konsep dari permutasi siklis. Jadi dapat disimpulkan subjek belum
mampu menyelesaikan soal dengan benar. Subjek mengalami kesulitan
dalam menentukan cara untuk menyelesaikan soal.
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2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P
M17

P
M17
P
M17

P
M17

: Sekarang nomor 4..
: Petani mau memagari sawahnya dengan tanaman
singkong, cabe dan terong dengan jenis yang berbedabeda.... dan cara menanam tanemannya itu secara
berdekatan, jadi cabe ditanam sekelompok, terong dan
singkong jg kayak gitu.. trus dari sekelompok cabe itu,
cara nanamnya bisa berbeda-beda.. cabe 1-2-3-4 atau
cabe 2-1-3-4 dan seterusnya, begitu,, tapi aku nggak tau
rumusnya itu bener apa enggak,.. aku nggarang
rumusnya ini, aku cuma masuk-masukin rumus aja,
soalnya aku kmrn inget, kayak kmrn,, ada 3 unsur…
: 3 unsur yang sama gitu?
: Iya mbk, padahal engga sama unsurnya…
: Knp nomor 4 itu diselesaikan pakai permutasi?
: Soalnya, cara menanam nya itu secara berdekatan, ada
aturannya, urut jadinya… ya sebenernya, yang soal
nomor 3 tadi juga ada aturannya, tapi kalo yang nomor
4 ini itu lebih harus berdampingan, nah kalo
berdampingan itu kan urutannya diperhatikan, makanya
pakai permutasi..
: Oke,, kmrn pas ngerjain ini, kepikiran nggak kalo pake
permutasi siklik?
: Kepikiran sih mbk, tapi karena aku lupa rumusnya, jadi
aku masuk-masukin aja

Jawaban Subjek :

Gambar 4.45 Pekerjaan M17 nomor 4
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Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“cabe 1-2-3-4 atau cabe 2-1-3-4 dan seterusnya, begitu,, tapi aku
nggak tau rumusnya itu bener apa enggak,..

aku nggarang

rumusnya ini, aku cuma masuk-masukin rumus aja, soalnya aku
kmrn inget, kayak kmrn,, ada 3 unsur…”
Subjek memahami soal dengan benar. Subjek mengetahui bahwa
soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi, karena urutan pada
soal tersebut diperhatikan. Subjek dapat membedakan soal yang
diselesaikan dengan menggunakan kombinasi atau permutasi dengan
baik. Subjek mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan menggunakan
permutasi siklis, tetapi subjek tidak ingat rumus dari permutasi siklis.
Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu menyelesaikan soal
dengan benar. Subjek mengalami kesulitan dalam menentukan cara untuk
menyelesaikan soal.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
M21

P
M21

P

: Nomor 4, maksud soalnya seperti apa?
: Pak tani menanam cabe, terong, singkong disekeliling
sawahnya. Pertama itu, berapa banyaknya cara untuk
menanam cabe, berapa banyaknya cara untuk menanang
terong, begitu juga dengan singkong.. terus berikutnya,
berapa banyak cara untuk menanam tanaman itu, jika
cabe, singkong, terong ditanam secara berdekatan..
: Berdekatannya seperti apa?
: Cabe sendiri, terong sendiri, dan singkong sendiri.. tapi
aku nyarinya ini itu, enggak berkaitan, dari masingmasing cara menanam cabe, terong ataupun singkong..
: Ini, kamu pakai kombinasi, kok pakai kombinasi
kenapa? Kalo pake kombinasi itu kan urutannya tidak
diperhatikan..
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M21

P
M21

: Ini pakai kombinasi itu,… ow aku kemarin itu aku
memahaminya itu,tidak seperti itu mbk.. banyak nya
cara menanam tanaman, pak tani,.. eh, gimana sih
kmrin? Ya ampun aku bingung yang ini mbk..
Ow, waktu nanam nya itu, aku bayanginnya sawah itu
berbentuk kotak, trus nanam disekelilingnya, nah misal
bagian ini cabe, bagian sini terong, sini singkong.. nah,
itu kan bisa diacak, entah itu sini dulu singkong, sini
dulu terong, sini dulu cabe gitu mbk… makanya pake
kombinasi..
: Trus penyelesaian yang kmu buat gmn?
: Itu aku baru ngirung cara nanam cabe sendiri, singkong
sendiri, terong juga sendiri mbk,.. soal e hbis itu aku
nggak tau diapakan lgi..

Jawaban Subjek :

Gambar 4.46 Pekerjaan M21 nomor 4
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“aku bayanginnya sawah itu berbentuk kotak, trus nanam
disekelilingnya, nah misal bagian ini cabe, bagian sini terong,
sini singkong.. nah, itu kan bisa diacak, entah itu sini dulu
singkong, sini dulu terong, sini dulu cabe gitu mbk…
makanya pake kombinasi..”
Subjek dapat memahami maksud dari soal dengan baik. Bahwa pak
Tani akan memagari sekeliling sawahnya dengan menggunakan cabe,
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terong, dan singkong, tetapi menanamnya secara berdekatan. Cabe satu
kelompok, terong satu kelompok, begitu juga dengan singkong. Namun
subjek tidak mengetahui jika masing-masing bibit yang dimiliki pak Tani
berbeda. Selain itu subjek belum dapat membedakan apakah soal
diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Tidak
mengetahui bahwa urutan dalam penyusunan tanaman tersebut
diperhatikan. Subjek belum mengetahui maksud dari nCr, terlihat
didalam penyelesaian, subjek menyelesaikan dengan 10C4 , 10C3, dan 10C3,
yaitu kombinasi jumlah masing-masing jenis tanaman dari jumlah semua
bibit tanaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu
menyelesaikan soal dengan benar. Subjek mampu memahami maksud
dari soal, tetapi subjek belum mampu menyelesaikan soal tentang dengan
benar. Subjek mengalami kesulitan untuk melihat, apakah urutan dalam
penyusunan unsur tersebut diperhatikan atau tidak.
4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P
M23

P
M23

P

M23

: Maksud dari soal ini gimana?
: Jadikan petani itu mau nanam cabe, cabe sendiri,
singkong, singkong sendiri, terong terong sendiri.. cabe
ada 4 bibit beda, singkong ada 3 bibit beda, dan terong
ada 3 bibit beda.
: Terus cara nanam tanaman-tanaman itu gimana?
: Kalo aku kemaren mikir nya nanam sendiri-sendiri,
makanya aku ngitung cara buat nanam cabe sendiri,
singkong sendiri, terong juga sendiri…
: Trus posisi buat nanam antara kelompok tanaman cabe,
kelompok tanaman terong, kelompok tanaman singkong
itu gimana?
: Kmrn aku mikirnya cabe jadi satu kelompok, terong
satu kelompok, singkong satu kelompok.. jadi sendiri-
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P
M23
P
M23

P
M23
P
M23

sendiri..
: Jadi nggak kepikiran gimana posisi nanam antara cabe
terong, sam singkong ya?
: Iya..
: Oke, kok kamu memutuskan pake kombinasi kenapa?
: Kemaren aku mikirnya kan, misalkan cabe, cabe itu
nanamnya harus berdekatan, jadi cabe 1-cabe 2, itu
sama kayak cabe 2-cabe 1.. yang penting berdekatan..
jadi nggak memperhatikan urutan
: Tapi kan itu jenis nya berbeda-beda?
: Iya, soalnya kan yang penting cabe harus berdekatan,
terong juga, singkong juga..
: Trus itu cara ngerjainnya gimana? 4 dibagi dengan 10
kombinasi 4?
: Itu aku asal mbk, soalnya nggak paham cara buat
nyelesaiinnya..

Jawaban Subjek :

Gambar 4.47 Pekerjaan M23 nomor 4
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Kemaren aku mikirnya kan, misalkan cabe, cabe itu nanamnya
harus berdekatan, jadi cabe 1-cabe 2, itu sama kayak cabe 2-cabe
1.. yang penting berdekatan.. jadi nggak memperhatikan urutan”
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Berdasarkan petikan wawancara di atas, subjek kurang teliti dalam
memahami soal. Subjek tidak paham bahwa pak Tani ingin memagari
sawahnya. Subjek mengerti bahwa bibit tersebut berbeda-beda jenis,
tetapi subjek tidak memahami bahwa urutan dalam penyusunan
diperhatikan. Subjek kurang memahami bahwa didalam permutasi,
masing-masing unsurnya berbeda. Sehingga subjek mengalami kesulitan
dalam membedakan soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi
atau kombinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu
menyelesaikan soal dengan benar. Subjek mengalami kesulitan dalam
memahami maksud dari soal. Sehingga belum dapat membedakan soal
dikerjakan dengan permutasi atau kombinasi.
5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P
: Kmu memahami soalnya ini gimana?
M7 : Petani itu punya sawah,, misalnya kotak, nah petani itu
mau memagari sekeliling sawahnya dengan singkong,
cabe, sama terong.. jenis nya berbeda, misalnya cabe itu
A,B,C,D, trus terong itu E,F,G, singkongnya itu H,I,J,
trus nanamnya berdekatan,. Kalo aku pertama kmrn
mikirnya langsung gini mbk 4 permutasi 4. Soalnya, n
nya ada 4, trus r nya juga ada 4... yang terong juga gitu
3P3, trus yang singkong 3P3…
P
: Cara nanamnya pak tani buat magari sawahnya itu gmn
to?
M7 : Mengelilinginya itu cabe ditanam sekelompok, terong
juga sekelompok, singkong jg, gitu mbk..
P
: Oke.. trus kok bisa kepikiran 4P4 itu dri mana?
M7 : Aku kmrn mikirnya kan jenisnya beda-beda mbk,
urutannya diperhatikan, jadi pake permutasi,, trus, kan
cabenya ada 4 bibit, trus bibitnya beda semua.. trus tak
buat gini aja, 4P4…
P
: Karena yang mau disusun 4 itu?
M7 : Iya mbk,, atau 4P1 yaa? Kok 4P1… Aku nggak ngerti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

mbk,, ini aku ngerjain nya asal mbk,..
P
: Masih bingung buat nentuin yang diambil ya?
M7 : Iya mbk, aku masih kesusahan yang diambil itu
sebenernya berapa,.. jadi bingung buat nentukan
komposisi rumusnya..
P
: Kalo buat terong, singkong juga gitu?
M7 : Iyaa,.. trus dijumlah,..
P
: Kok dijumlah?
M7 : Nah itu, aku jg nggak tau,.. kayaknya dikali itu mbk,..
P
: Kok dikali kenapa?
M7 : Nggak tau mbk, feeling aja..
P
: Kmu kepikiran kalo ini siklis nggak?
M7 : Kalo pas ngerjain itu enggak mbk, tpi ada kata
berdekatan itu, aku jadi rancu, kayaknya siklik..
P
: Dari kata berdekatan yaa,clue dari permutasi siklik?
M7 : Iyaa.. kalau sawah kan petak, masak sawah bentuknya
lingkaran, jadi nggak mungkin siklik, jadi clue nya dari
berdekatan kalo menurutku..
Jawaban Subjek :

Gambar 4,48 Pekerjaan M7 nomor 4
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Aku kmrn mikirnya kan jenisnya beda-beda mbk, urutannya
diperhatikan, jadi pake permutasi,, trus, kan cabenya ada 4
bibit, trus bibitnya beda semua.. trus tak buat gini aja, 4P4…”
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Berdasarkan petikan wawancara di atas, subjek dapat memahami
sebagian maksud dari soal. Subjek mengetahui bahwa akan menanam
tanaman tersebut disekelilingnya, tetapi subjek tidak mengetahui bahwa
soal tersebut diselesaikan dengan menggunakan permutasi siklis. Subjek
beranggapan jika menggunakan permutasi siklis bentuk sawahnya harus
lingkaran. Subjek mengetahui bahwa cara menanamnya berdekatan,
dapat menyebutkan 4P4, tetapi tidak tahu, mengapa bisa 4P4. Subjek
masih mengalami kesulitan dalam menentukan unsur yang diambil.
Tetapi subjek mengetahui bahwa urutan dalam soal tersebut diperhatikan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu menyelesaikan soal
dengan benar. Subjek mengetahui jika soal diselesaikan dengan
menggunakan permutasi, tetapi subjek mengalami kesulitan dalam
menentukan unsur yang diambil. Pemahaman terhadap permutasi siklis
yang tidak tepat.
Berdasarkan wawancara terhadap 5 mahasiswa di atas, 3 mahasiswa
dapat memahami maksud dari soal dengan benar. Dua mahasiswa diantaranya
mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi siklis,
tetapi tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. Sedangkan satu
mahasiswa lainnya tidak mengetahui bahwa soal diselesaikan dengan
menggunakan

permutasi

siklis.

Subjek

mengalami kesulitan

dalam

membedakan soal, apakah diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi. Satu diantara dua mahasiswa lainnya adalah mahasiswa yang
mendapatkan tugas untuk mempresentasikan materi permutasi dan kombinasi.
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Subjek mampu memahami sebagian maksud dari soal dengan benar. Subjek
dapat membedakan soal diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau
kombinasi. Namun masih mengalami kesulitan dalam menentukan unsur yang
diambil. Sedangkan satu mahasiswa lainnya tidak mampu memahami maksud
dari soal dengan benar, dan tidak dapat membedakan soal diselesaikan
dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Diantara lima mahasiswa
yang telah diwawancarai tersebut, tidak ada mahasiswa yang dapat
menyelesaikan soal dengan benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
mahasiswa kurang mampu dalam menentukan cara untuk menyelesaikan soal
dengan benar.

Soal Nomor 5:
1. Subjek M6
Petikan wawancara :
P
: Nomor 5, membuat soal ttg permutasi..
M6 : Iya mbk,.. aku ambil permutasi siklis mbk…
P
: Kamu kesusahan nggak buat membuat soal kayak gini,
soal tentang permutasi?
M6 : Enggak mbk, soalnya aku pernah mbaca, misal kalo siklis
itu pentingnya kayak gini,.. jadi aku tinggal merangkai
kata-kata aja, yang penting goalnya mau nyari ini mbk..
P
: Jadi udah tau jawabannya, udah tau penyelesaiannya,
tinggal membuat soalnya..?
M6 : Iya mbk, tinggal merangkai kata-katanya aja…
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.49 Pekerjaan M6 nomor 5
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Enggak mbk, soalnya aku pernah mbaca, misal kalo siklis itu
pentingnya kayak gini,.. jadi aku tinggal merangkai kata-kata aja,
yang penting goalnya mau nyari ini mbk..”
Subjek dapat membuat soal tentang permutasi dengan benar. Soal
yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda dan dapat menjawab
soal yang dibuat dengan tepat. Berdasarkan petikan wawancara di atas,
subjek tidak mengalami kesulitan dalam proses membuat soal, karena
subjek mengetahui konsep dari permutasi. Sehingga subjek hanya
mencari ide soal, dan merangkai kata-katanya. Jadi, subjek tidak
mengalami kesulitan dalam membuat soal tentang permutasi, karena
subjek paham dengan konsep dari permutasi.
2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P
M17

: Nomor 5, membuat soal tentang permutasi. Coba jelasin
maksud dari soalnya..
: Jadi disoal itu, ada 4 orang yang mau duduk memanjang
di suatu taman.. tapi Cia selalu ingin duduk disebelah
Anna… terus, diminta untuk menentukan berapa banyak
urutan duduk mereka..
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P
M17
P
M17
P
M17
P
M17

P
M17

: Maksudnya banyak urutan duduk mereka tu gimana itu?
: Maksudnya tu, banyak cara mereka duduk, berapa gitu
lho mbk…
: Kenapa pakai permutasi?
: Karena ada 2 orang yang mau duduk deketan, jadi
urutannya diperhatiin, jadi 4P2…
: Trus kok bisa 4P2?
: Soalnya ada 2 orang yang mau duduk deketan itu tdi
mbk, jumlah orangnya ada 4.. jadi 4P2….
: Oke,.. Susah nggak sih buat soal tentang permutasi
kayak gini tu?
: Yaa,.. gimana ya, ya lumayan gampang, lumayan susah
juga.. kalo kita buat soal yang simpel gitu, gampang..
tpi kalo soal yang udah agak aneh-aneh gitu ya susah jg
mbk..
: Susahnya di mananya?
: Cara cari penyelesaiannya mbk.. kadang udah ada ide
soalnya, udah tau kalo urutannya diperhatikan,, tpi
bingung cara nyelesaiin nya…. Kadang nggak yakin
jawaban yang aku buat itu bener apa enggak..

Jawaban Subjek :

Gambar 4.50 Pekerjaan M17 nomor 5
Subjek dapat membuat soal tentang permutasi dengan benar. Proses
penyusunan pada soal diperhatikan dan tidak menimbulkan penafiran
ganda, tetapi pemilihan kata, “tentukan berapa banyak urutan duduk
mereka” kurang dapat dipahami dengan mudah. Penyelesaian soal yang
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dibuat tidak tepat. Subjek tidak memahami maksud dari rumus nPr
dengan baik. Dalam petikan wawancara subjek mengatakan
“Soalnya ada 2 orang yang mau duduk deketan itu tdi mbk,
jumlah orangnya ada 4.. jadi 4P2….
Subjek terkecoh antara r unsur yang diambil dan syarat dari soal.
Berdasarkan petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Cara cari penyelesaiannya mbk.. kadang udah ada ide
soalnya, udah tau kalo urutannya diperhatikan,, tpi bingung
cara nyelesaiin nya…. Kadang nggak yakin jawaban yang
aku buat itu bener apa enggak..”
Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami kesulitan dalam
membuat soal tentang permutasi.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
M21
P
M21

P

M21
P
M21

: Coba jelaskan soal permutasi yang sudah kmu buat..
: Kalo ini kan memperhatikan urutan, nah soal yang aku
buat itu aku tekankan kalo secara berurutan.
: Maksudnya, kmu tulis dalam soal kalo secara berurutan
gitu?
: Iya mbk, biar jelas kalo itu pakai permutasi.. Jadi dari 5
kelereng yang terdiri dari 2 kelereng merah dan 3
kelereng hijau. terus diminta untuk menghitung
banyaknya cara terambilnya kelereng hijau kemudian
kelereng merah secara berurutan.. jadi harus kelereng
hijau dulu trus kelereng merah, nggak boleh dibalik.
: Penyelesaiannya ini yaa… dari 2 kelereng merah ini,
kelerengnya itu masing-masing dianggap beda atau
sama?
: Kalo menurutku sih sama mbk..
: Oke… kalo dari rumusnya, maksud dari rumus nPr ini
apa to?
: Maksudnya sih aku nggak begitu paham mbk, jdi aku
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P
M21

:
:

P
M21

:
:

sebatas pakai rumusnya ini, tpi blm tau maksud dari
rumusnya.
Kalo r itu apanya? N itu apanya?
R itu jumlah yang terambil, kalo n itu jumlah dari
semuanya..
Trus, rumus ini dipakai buat apa?
Buat menentukan banyaknya cara itu tadi mbk..
Susah ya buat soal ttg permutasi?
Iya mbk, susah buat menentukan urutannya itu mbk…

Jawaban Subjek :

Gambar 4.51 Pekerjaan M21 nomor 5
Dari petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Kalo ini kan memperhatikan urutan, nah soal yang aku
buat itu aku tekankan kalo secara berurutan.”
Sehingga terlihat bahwa subjek kurang mampu membedakan soal
diselesaikan dengan permutasi atau kombinasi. Subjek tidak dapat
membuat soal dengan benar. Soal yang dibuat tidak konsisten, karena
masing-masing unsur dalam soal yang dibuat tersebut sama, tetapi
penyusunannya memperhatikan urutan. Subjek tidak mengetahui bahwa
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dalam permutasi, masing-masing unsurnya berbeda. Subjek fokus pada
cara penyusunan yang memperhatikan urutan. Sehingga subjek
mengalami kesulitan dalam menentukan urutan dari suatu soal tentang
permutasi, ataupun dalam proses membuat soal tentang permutasi. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa subjek belum mampu membuat soal tentang
permutasi dengan benar.
4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P
M23

P
M23
P
M23
P
M23

: Nomor 5, kmu buat soal ttg permutasi.. coba jelaskan
soal dan jawaban mu..
: Jadi ada 5 orang anggota osis, mau duduk melingkar
gitu, terus yang ditanyakan banyak susunan duduk yang
dapat terjadi.. karena duduknya melingkar, makanya
pakai permutasi siklis..
: Knp pakai permutasi?
: Kan itu cara duduk, jadi jelas kalo urutannya
diperhatikan..
: Yang kamu inget-inget dari permutasi itu apa to?
: Ya itu mbk, kalo permutasi urutannya diperhatikan,
kombinasi, urutannya nggak diperhatikan.
: Kesusahan nggak buat soal tentang permutasi gini?
: Lumayan nggak kesusahan sih mbk, kalo buat soal…
yang penting kalo permutasi itu, urutannya
diperhatikan, posisi dari masing-masing unsurnya..

Jawaban Subjek :

Gambar 4.52 Pekerjaan M23 nomor 5
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Subjek dapat membuat soal dengan benar, penyelesaian dari soal
tepat. Soal yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dari
petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“Lumayan nggak kesusahan sih mbk, kalo buat soal…
yang penting kalo permutasi itu, urutannya diperhatikan,
posisi dari masing-masing unsurnya..”
Sehingga subjek tidak begitu mengalami kesulitan dalam membuat
soal tentang permutasi, karena subjek paham dengan konsep dari
permutasi dengan benar. Jadi, subjek mampu membuat soal dan
penyelesaian dengan benar dan tepat. Subjek memahami konsep dari
permutasi dengan benar, sehingga subjek tidak begitu mengalami
kesulitan dalam membuat soal tentang permutasi.
5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P

: Nomor 5, buat soal ttg permutasi, cb jelasin jawaban mu,
kenapa buat soal kyk gitu..
M7 : Kalo aku sih, kan tentang permutasi, buat soal tentang
permutasi.. jadi gampang mbk,, aku buat soal yang
biasanya tak pakai buat nginget-inget kalo soal itu
dikerjain pakai permutasi.. tentang pemilihan pengurus
kelas..
P
: Hafalan mu ttg soal permutasi gitu yaa?
M7 : Iya mbk
P
: Pemilihan pengurus kelas itu permutasi, berarti urutannya
diperhatikan.. kok bisa urutannya diperhatikan gimana
itu?
M7 : Soal nya kan kayak soal yang tak buat ya mbk,. Kan kalo
misal A-ketua, B-sekretaris, C-bendahara,, trus lagi Aketua, C-sekretaris, B-bendahara,, itu kan beda mbk,
tadinya B itu jadi sekretaris, yang keda B jadi bendahara,
kan itu beda… jadi itu urutannya diperhatikan.
P
: Kalo buat soal, selain hafalan mu ini, selain pemilihan
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pengurus kelas kmu kesusahan nggak?
M7 : Lumayan kesusahan sih mbk, tapi yaa nggak terlalu susah
bgt lah,, biasanya susah buat ngebayangin, pertanyaannya
nanti gimana,.. gitu mbk..
P
: Maksudnya?
M7 : Jadi aku udah tau penyelesaiannya itu mau dibuat kayak
gini, udah tau kalo urutannya itu diperhatikan, tapi buat
kata-katanya itu yang lumayan membutuhkan waktu
mbk..
Jawaban Subjek :

Gambar 4.53 Pekerjaan M7 nomor 5
Subjek dapat membuat soal tentang permutasi dengan benar. Soal
tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan penyelesaian dari soal tersebut
tepat. Namun soal yang dibuat oleh subjek adalah soal yang dijadikan
subjek sebagai patokan atau pengingat-ingat soal yang dikerjakan dengan
menggunakan permutasi. Dari petikan wawancara di atas, subjek
mengatakan
“Lumayan kesusahan sih mbk, tapi yaa nggak terlalu susah
bgt lah,, biasanya susah buat ngebayangin, pertanyaannya
nanti gimana,..”
Sehingga apabila subjek diminta untuk membuat soal lain selain soal
tersebut, subjek mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi subjek
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adalah dalam membayangkan soal yang akan dibuat, akan dibuat seperti
apa. Subjek kesulitan dalam merangkai kata-kata dalam soal. Namun
subjek memahami konsep dari permutasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa
subjek mampu membuat soal dan penyelesaiannya dengan tepat. Namun
subjek sedikit mengalami kesulitan, jika membuat soal selain soal yang
digunakan sebagai pengingat-ingat subjek. Subjek kesulitan dalam
merangkai kata-kata dalam soal.
Berdasarkan wawancara terhadap 5 mahasiswa di atas, terdapat satu
mahasiswa yang tidak mampu membuat soal dengan benar. Subjek tidak
memahami konsep dari permutasi, jika masing-masing unsur itu berbeda.
Masih bingung dengan maksud dari urutan yang diperhatikan. Sedangkan 4
mahasiswa lainnya mampu membuat soal tentang permutasi dengan benar.
Tiga diantara 4 mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan soal yang dibuat
dengan tepat. Salah satu diantaranya adalah mahasiswa yang mendapatkan
tugas untuk mempresentasikan materi permutasi dan kombinasi. Sedangkan
satu mahasiswa lainnya mengalami kesulitan dalam menentukan r unsur yang
diambil, sehingga tidak dapat menyelesaikan soal yang dibuat dengan benar.
Satu diantara mahasiswa yang dapat menyelesaikan soal dengan benar,
mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata dalam membuat soal tentang
permutasi.
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Soal Nomor 6:
1. Subjek M6
Petikan wawancara :
P
M6
P
M6

P
M6

P
M6
P
M6

P
M6

: Kalo yang nomor 6… ini berarti soal yang kamu buat ini
kayak soal yang nomor 3 ya?
: Iya mbk
: Dalam satu tim, terdiri dari berapa orang nggak tau ya,
berapa orang?
: Nah itu, enggak ada mbk,.. aku nggak yakin mbk, yang
ini bener apa salah mbk,kayaknya sih salah, makanya aku
buat soal lgi, tentang jabat tangan…
: Kok nggak yakin kenapa?
: Emang itu urutannya nggak diperhatikan, kan yang
penting itu ada perwakilan yang suka ketiga permainan
itu.. Ya nggak yakin aja mbk,. bener nggak itu
penyelesaiannya.. Kemarin aku nggak kepikiran kalo
harus ada jumlah anggota kelompoknya.. Soalnya itu kan
nggak ada jumlah anggota kelompok dari satu anggota
kan mbk, jdi aku nggak bisa membayangkan,
kelompoknya itu kayak gimana aja, pasti kelompok yang
terbentuk banyak banget..
: Harusnya udah ada jumlah kelompoknya ya?
: Iya mbk, kalo gitu nggak tau cara penyelesaiannya kyk
gimana..
: Kalo yang soal ini, kmu yakin benar?
: Iya mbk, aku yakin bener, soalnya, kalo berjabat tangan
kan minimal ada 2 orang kan mbk, karena ada 20 orang,..
dan unsur yang diambil itu minimal 2 orang,, jadinya
20C2..
: Kenapa pakai kombinasi?
: Karena dia nggak tau mau berjabat tangan dengan siapa
aja.. jadi nggak secara urutan gitu.. tapi minimal unsurnya
itu ada 2, tapi dia secara acak gitu mbk, salamannya…
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.54 Pekerjaan M6 nomor 6
Subjek membuat 2 soal tentang kombinasi. Namun subjek tidak
yakin dengan penyelesaian soal yang pertama kali dibuat. Dari petikan
wawancara di atas, subjek menyebutkan bahwa
“Ya nggak yakin aja mbk,. bener nggak itu penyelesaiannya..
Kemarin aku nggak kepikiran kalo harus ada jumlah anggota
kelompoknya.. Soalnya itu kan nggak ada jumlah anggota
kelompok dari satu anggota kan mbk, jdi aku nggak bisa
membayangkan, kelompoknya itu kayak gimana aja, pasti
kelompok yang terbentuk banyak banget..”
Subjek mengetahui bahwa soal yang pertama dibuat tersebut salah.
Karena subjek tidak bisa membayangkan kelompok yang akan terbentuk
itu bagaimana. Secara tidak langsung, subjek mengetahui bahwa
kombinasi merupakan suatu penyusunan.Subjek tidak terpikirkan bahwa
harus ada jumlah anggota tiap kelompok yang akan dibentuk. Sehingga
subjek membuat soal lain. Pada soal yang kedua, subjek yakin dengan
soal dan

penyelesaiannya.

Subjek

mampu

membuat

soal dan

penyelesaiannya dengan benar. Soal yang dibuat tidak menimbulkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

penafsiran ganda. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mampu membuat
soal tentang kombinasi dengan benar dan membuat penyelesaiannya
dengan tepat. Subjek mampu mengetahui suatu soal tentang kombinasi
tersebut tepat atau tidak. Sehingga subjek tidak mengalami kesulitan
dalam membuat soal.
2. Subjek M17
Petikan wawancara :
P
M17

P
M17

: Sekarang nomor 6..
: Nah, nomor 6 aku membuat soal tentang jabat tangan.
Soalnya itu, ada 10 pemimpin Negara, mau berjabat
tangan,, dia tidak memperhatikan urutan mbk,, karena
aku jabat tangan sama mbk, dan mbk jabat tangan sama
aku, itu diitung sama..
: Oke,.. kalo buat soal kayak gini, kmu kesusahan nggak?
: Enggak sih mbk, soalnya aku kalo buat soal, pasti udah
tau jawabannya dulu mbk…

Jawaban Subjek :

Gambar 4.55 Pekerjaan M17 nomor 6
Subjek dapat membuat soal tentang permutasi dan penyelesaiannya
dengan benar. Soal yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Subjek dapat membedakan apakah suatu kejadian memperhatikan urutan
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atau tidak memperhatikan urutan. Berdasarkan petikan wawancara di
atas, subjek mengatakan
“Enggak sih mbk, soalnya aku kalo buat soal, pasti udah
tau jawabannya dulu mbk…”
Sehingga subjek tidak mengalami kesulitan dalam membuat soal
tentang kombinasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek mampu
membuat soal tentang kombinasi dan penyelesaiannya dengan tepat, dan
subjek tidak mengalami kesulitan dalam membuat soal.
3. Subjek M21
Petikan wawancara :
P
M21

P
M21
P
M21

P
M21
P
M21

: Soal tentang kombinasi, jelaskan soal yang kamu buat..
: Soal ttg kombinasi, berarti tidak memperhatikan urutan
atau secara acak. Jadi dalam soal aku tuliskan kalo
secara acak.. trus soal yang dibuat itu, ada 5 keong yaitu
2 keong berwarna emas, 1 keong berwarna biru, dan 2
keong berwarna biru. Yang ditanyakan itu berapa
banyak cara terambilnya 1 keong hijau, dan 1 keong
biru secara acak.
: Itu urutannya nggak diperhatikan ya?
: Enggak mbk, kan yang penting ngambil 1 yang hijau,
ngambil 1 yang biru.
: Terus penyelesaiannya?
: Penyelesaiannya itu, keong yang warna hijau itu ada 2,
mau diambil 1, makanya 2C1, begitu juga keong bru,
2C1.. karena pakai kata-kata dan, jadi hasil dari 2
kombinasi itu aku kaliin.
: Knp kok dikaliin?
: Aku mikirnya karena itu yang ditanya terambilnya 1
keong hijau dan 1 keong biru.
: Susah nggak buat soal?
: Pengalaman ku itu lebih mudah buat soal yang
kombinasi, kalo permutasi itu masih sulit, maksud dari
berurutan itu gimana…
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.56 Pekerjaan M21 nomor 6
Subjek dapat membuat soal beserta penyelesaiannya dengan benar.
Soal yang dibuat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Subjek
memahami kombinasi dengan benar, terlihat ketika subjek menjelaskan
jawaban terhadap peneliti, subjek menjelaskan jawaban dengan yakin.
Subjek dapat memberikan contoh soal yang tidak memperhatikan
urutannya dan dapat menjelaskannya dengan benar. Sehingga subjek
tidak mengalami kesulitan dalam membuat soal tentang kombinasi. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa subjek mampu membuat soal tentang
kombinasi dengan benar, dan dapat menentukan penyelesaiannya dengan
tepat. Sehingga subjek tidak mengalami kesulitan dalam membuat soal
tentang kombinasi.
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4. Subjek M23
Petikan wawancara :
P
M23

P
M23

P
M23
P
M23

: Maksud dari soal yang kamu buat ini gimana?
: Ada 5 orang, kan mau dipilih ketua sama wakil..
susunan dalam arti misalnya, orang pertama sama orang
kedua, berarti orang pertama ketua, orang kedua wakil..
kan kalo kombinasi itu tidak memperhatikan urutan,
berarti nanti bisa aja orang pertama itu jadi wakil, orang
kedua itu bisa jadi ketua..
: Maksudnya gimana itu? Itu beda kejadian nggak?
: Ow enggak, jadi ini tu, karena pakai kombinasi ya mbk,
kombinasi itu AB sama dengan BA, berarti ini tu kalo
dipilih itu tu enggak langsung, misal yang terpilih itu 12, 1 itu nggak harus jadi ketua dan 2 itu nggak harus
jadi wakil, jadi intinya kalo udah kepilih 1-2, berarti 2
orang itu, trus nanti 3-4, dan seterusnya..
: Ow belum tau dia jadi ketua atau wakil, yang penting
mau diambil 2 -2 gitu?
: Iya
: Berarti maksudmu itu pasangan ketua-wakil yang
mungkin terbentuk gitu?
: Iya, nggak mesti 1 jadi ketua, 2 jadi wakil… urutannya
nggak diperhatikan..

Jawaban Subjek :

Gambar 4.57 Pekerjaan M23 nomor 6
Subjek membuat soal kombinasi tentang pemilihan pengurus kelas.
Dalam petikan wawancara di atas, subjek mengatakan
“misal yang terpilih itu 1-2, 1 itu nggak harus jadi ketua dan
2 itu nggak harus jadi wakil, jadi intinya kalo udah kepilih
1-2, berarti 2 orang itu, trus nanti 3-4, dan seterusnya..”
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Sehingga maksud yang akan ditanyakan oleh subjek adalah banyak
pasangan ketua dan wakil ketua yang dapat terbentuk. Tetapi subjek tidak
menuliskan kalimat tanya dengan tepat. Tidak dapat menyampaikan ide
yang muncul. Sehingga soal yang dibuat oleh subjek tidak tepat jika
diselesaikan dengan menggunakan kombinasi, seharusnya dikerjakan
dengan menggunakan permutasi. Tetapi subjek mengetahui konsep dari
kombinasi yang tidak memperhatikan urutan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa subjek mengalami kesulitan dalam membuat soal tentang
kombinasi. Subjek dapat menentukan ide soal tentang kombinasi dengan
tepat, tetapi subjek mengalami kesulitan untuk merangkai kata-kata di
dalam soal. Subjek kurang mampu menyampaikan ide yang muncul
dalam pikirannya.
5. Subjek M7
Petikan wawancara :
P

: Kalo nomor 7 soal tentang kombinasi,.. soal yang kmu
buat juga soal hafalan mu juga?
M7 : Iya mbk, jadi aku tau pasti kalo soal yang tak buat itu
diselesaikan pakai kombinasi, dan jawabannya bener..
soalnya urutannya jelas nggak diperhatikan, yang penting
mau salaman, karena mau diambil 2, jadi 10C2…
P
: Kalo buat soal selain hafalan mu, kesusahan nggak?
M7 : Kayak permutasi sih mbk, lumayan kesusahan kalo
disuruh buat soal yang lain.. susah buat mbayangin
pertanyaannya nanti itu mau gimana… merangkai katakatanya itu lumayan susah.
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Jawaban Subjek :

Gambar 4.58 Pekerjaan M7 nomor 6
Subjek dapat membuat soal tentang kombinasi dengan benar. Soal
tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan penyelesaian dari soal tersebut
tepat. Namun soal yang dibuat oleh subjek adalah soal yang dijadikan
subjek sebagai patokan atau pengingat-ingat soal yang dikerjakan dengan
menggunakan kombinasi. Dalam petikan wawancara subjek mengatakan
“Kayak permutasi sih mbk, lumayan kesusahan kalo
disuruh buat soal yang lain.. susah buat mbayangin
pertanyaannya nanti itu mau gimana… merangkai katakatanya itu lumayan susah.”
Sehingga apabila subjek diminta untuk membuat soal lain selain soal
tersebut, subjek sedikit mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi
subjek adalah dalam membayangkan soal yang akan dibuat, akan dibuat
seperti apa. Subjek kesulitan dalam merangkai kata-kata dalam soal.
Namun subjek mengetahui konsep dari kombinasi dengan benar. Jadi,
subjek mampu membuat soal dan penyelesaiannya dengan tepat. Subjek
memahami konsep kombinasi dengan benar. Namun subjek sedikit
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mengalami kesulitan, jika membuat soal selain soal yang digunakan
sebagai pengingat-ingat subjek. Subjek kesulitan dalam merangkai katakata dalam soal.
Berdasarkan wawancara terhadap 5 mahasiswa di atas, terdapat satu
mahasiswa yang tidak mampu membuat soal dengan benar. Subjek
mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide, sehingga kurang tepat dalam
menuliskan kalimat tanya dalam soal. Sedangkan 4 mahasiswa lainnya
mampu membuat soal tentang kombinasi dengan tepat dan dapat
menyelesaikan soal yang dibuat dengan benar. Selain itu, ke empat
mahasiswa tersebut tidak mengalami kesulitan dalam membuat soal dan
penyelesaian dari soal tersebut. Salah satu diantaranya adalah mahasiswa
yang mendapatkan tugas untuk mempresentasikan materi permutasi dan
kombinasi.

F. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian
Selama proses pengambilan data di Universitas Sanata Dharma, penelitian
ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan. Adapun kelemahan dan
keterbatasan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengamatan untuk pengambilan data awal / mencari masalah
Peneliti tidak melakukan wawancara terhadap jawaban yang dituliskan
oleh mahasiswa yang mengerjakan soal ujicoba. Sehingga peneliti hanya
menganalisis jawaban yang dituliskan dalam lembar jawaban.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140

2. Pengambilan data observasi proses pembuatan makalah
Peneliti tidak mengetahui bahwa subjek telah melakukan diskusi
kelompok. Sehingga peneliti tidak mengikuti proses diskusi yang pertama,
dengan subjek yang memperoleh tugas untuk mempresentasikan materi
permutasi dan kombinasi.
3. Pengambilan data tes esai
Sebelum memberikan tes esai kepada mahasiswa yang mengambil mata
kuliah

Pembelajaran

Matematika

SMA,

peneliti

tidak

mencoba

mengerjakan soal yang akan diberikan, sehingga tidak tahu waktu yang
dibutuhkan untuk mengerjakan soal. Terdapat beberapa ralat pada soal
yang telah dibuat, sehingga subjek kurang waktu untuk menyelesaikan soal
tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, deskripsi
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional calon guru Matematika
Universitas Sanata Dharma pada materi permutasi dan kombinasi adalah
sebagai berikut:
1. Proses Pembelajaran dalam Mata

Kuliah Pembelajaran Matematika

SMA terkait Materi Permutasi Dan Kombinasi
Proses pembelajaran dalam mata kuliah pembelajaran matematika
SMA dilaksanakan dengan observasi di sekolah, presentasi materi,
simulasi mengajar, dan mengajar siswa SMA untuk topik tertentu.
Kegiatan dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2-3 orang
mahasiswa.Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dan guru di
sekolah dijadikan sebagai bahan presentasi materi tertentu dari masingmasing kelompok. Kelompok kaidah pencacahan menemukan kesulitan
dalam penggunaan permutasi dan kombinasi dalam mengerjakan soal.
2. Profil Kompetensi Profesional Mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah
Pembelajaran Matematika untuk materi permutasi dan kombinasi adalah
sebagai berikut:
a. Kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan permutasi setelah
mengikuti

proses

pembelajaran

pembelajaran:

141

setelah

mengikuti

proses

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142

1) 8,33% mahasiswa mampu mendefinisikan permutasi dengan
benar,

mampu

mendefinisikan

permutasi

sebagai

suatu

penyusunan yang memperhatikan urutan.
2) 13,89% mahasiswa kurang mampu mendefinisikan permutasi
dengan benar, namun tidak memandang permutasi sebagai suatu
penyusunan.
3) 77,78% mahasiswa mendefinisikan permutasi sebagai banyaknya
permutasi.
b. Kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan kombinasi setelah
mengikuti

proses

pembelajaran

setelah

mengikuti

proses

pembelajaran:
1) 8,33% mahasiswa mampu mendefinisikan kombinasi dengan
benar,

mampu

mendefinisikan kombinasi sebagai suatu

penyusunan yang memperhatikan urutan.
2) 13,89% mahasiswa kurang mampu mendefinisikan kombinasi
dengan benar, namun tidak memandang kombinasi sebagai
suatu penyusunan.
3) 77,78%

mahasiswa

mendefinisikan

kombinasi

sebagai

banyaknya kombinasi.
c. Kemampuan

mahasiswa

dalam

menyelesaikan

soal

tentang

kombinasi setelah mengikuti proses pembelajaran:
1) 11,11% mahasiswa mampu menyelesaikan soal dengan benar;
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2) 5,56% mahasiswa mampu memahami soal dengan baik, tetapi
subjek belum mampu menyebutkan kemungkinan kelompok
yang mungkin terjadi;
3) 2,78% mahasiswa mampu memahami maksud dari soal dengan
benar, tetapi belum mampu menggunakan rumus banyaknya
kombinasi dengan benar;
4) 2,78% mahasiswa mampu memahami soal dengan baik, tetapi
belum mampu menyelesaikan soal dengan benar, karena terjadi
kesalahan terkait kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian;
5) 63,89% mahasiswa kurang mampu memahami soal dengan baik
dan tidak mampu menyelesaikan soal dengan benar; dan
6) 13,89% mahasiswa tidak mampu memahami soal dengan baik,
tidak bisa membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan
permutasi

atau

kombinasi,

sehingga

tidak

mampu

menyelesaikan soal dengan benar.
d.

Kemampuan

mahasiswa

dalam

menyelesaikan

soal

tentang

permutasi setelah mengikuti proses pembelajaran:
1) 2,78% mahasiswa

mampu menyelesaikan soal tentang

permutasi dengan benar;
2) 8,33% mahasiswa mampu memahami maksud dari soal dengan
benar, tetapi belum mampu menyelesaikan soal dengan benar
karena terjadi kesalahan konsep terkait kaidah penjumlahan dan
kaidah perkalian;
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3) 5,56% mahasiswa kurang mampu memahami maksud dari soal
dengan benar, subjek hanya mampu

memahami sebagian

maksud dari soal dengan benar;
4) 16,67% mahasiswa kurang mampu memahami maksud dari soal
dengan benar, sehingga subjek tidak mampu menyelesaikan soal
dengan benar;
5) 47,22% mahasiswa tidak mampu memahami maksud dari soal
dengan baik;
6) 16,67% mahasiswa tidak mampu memahami soal dengan baik,
tidak bisa membedakan soal dikerjakan dengan menggunakan
permutasi

atau

kombinasi,

sehingga

tidak

mampu

menyelesaikan soal dengan benar; dan
7) 2,78% mahasiswa tidak menjawab soal.
3. Profil Kompetensi Pedagogik Mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah
Pembelajaran Matematika untuk materi permutasi dan kombinasi adalah
sebagai berikut:
a. Kemampuan mahasiswa dalam membuat soal tentang permutasi
setelah mengikuti proses pembelajaran:
1) 41,67%

mahasiswa

mampu

membuat

soal

beserta

penyelesaiannya dengan tepat.
2) 13,89% mahasiswa mampu membuat soal dengan benar, tetapi
penyelesaian tidak tepat.
3) 22,22% mahasiswa kurang tepat dalam membuat soal.
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4) 19,44% mahasiswa belum mampu membuat soal tentang
permutasi.
5) 2,78% mahasiswa tidak menjawab soal.
b. Kemampuan mahasiswa dalam membuat soal tentang kombinasi
setelah mengikuti proses pembelajaran:
1) 36,11%

mahasiswa

mampu

membuat

soal

beserta

penyelesaiannya dengan tepat.
2) 19,44% mahasiswa mampu membuat soal dengan benar, tetapi
penyelesaian tidak tepat.
3) 19,44% mahasiswa kurang tepat dalam membuat soal.
4) 19,44% mahasiswa belum mampu membuat soal tentang
kombinasi.
5) 5,56% mahasiswa tidak menjawab soal.

B. Saran
1. Para dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teori Probabilitas maupun
pengampu

mata

kuliah

Pembelajaran

Matematika

SMA

dapat

memberikan bekal materi yang cukup memadai kepada mahasiswa calon
guru agar mereka mampu menjadi guru yang memiliki kompetensi
pedagogik dan profesional dengan baik.
2. Para calon guru hendaknya berusaha untuk terus membekali diri, dengan
meningkatkan

kemampuan

pemahaman,

penyelesaian

maupun
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kemampuan membuat soal tentang permutasi maupun kombinasi,
mengingat materi ini merupakan materi yang cukup sulit bagi siswa.
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Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2 Kisi-kisi Soal
Kisi-kisi Soal Tes
Kompetensi

Indikator

Dasar

Soal

Soal

Kunci Jawaban

Dalam Kurikulum Menjelask 1. Jelaskan apa yang
2006:

an

1.4 Menggunakan pengertian

5. Permutasi

Skor

adalah

dimaksud dengan

susunan suatu objek

permutasi!

yang berbeda, yang

aturan

permutasi

dalam

perkalian,

dan

penyusunannya

permutasi,

kombinasi.

memperhatikan

dan

5

urutan.

kombinasi

2. Jelaskan apa yang

6. Kombinasi

adalah

dalam

dimaksud dengan

susunan suatu objek

pemecahan

kombinasi!

yang berbeda, yang

masalah.

dalam

5

penyusunannya
Dalam Kurikulum

tanpa

2013:

memperhatikan

3.14

Memahami

urutan.

dan

Menerapk

menerapkan

an konsep

anggota

berbagai

dan

Persatuan,

aturan

prinsip

orang

anggota

pencacahan

permutasi

partai

Republik

melalui

dan

dan

beberapa

kombinasi

anggota

3. Terdapat 4 orang

7. Banyak

kelompok

yang

terbentuk

partai

5

2

adalah
berikut:

orang = (

∙

20
∙

partai

contoh nyata dalam

Kesejahteraan.

+(

serta

permasala

Hitunglah banyak

∙

menyajikan

han nyata

cara membentuk

+(

kelompok

∙

alur

sebagai

yang

∙
)
∙
)

)
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dari

5

+(

perumusan

terdiri

aturan

orang,

pencacahan

minimal terdapat

+(

(perkalian,

perwakilan

∙

permutasi,

masing-masing

dan

partai!

dengan

dari

∙
)

∙

∙
)

= (4 ∙ 2 ∙ 5 ) + (6 ∙ 2
∙ 10)

kombinasi)

+(6 ∙ 1 ∙ 5) + (4 ∙ 2

melalui

∙ 10)

diagram atau

+(4 ∙ 1 ∙ 10)

cara lainnya.
3.15

= 40 + 120 + 30 + 80

Menerapkan

+ 40

berbagai
konsep

= 310
dan

4. Seorang

petani

8. Banyak cara petani

memagari

menanam tanaman-

prinsip

ingin

permutasi

sekeliling

tanamannya

dan

sawahnya dengan

memagari sawahnya

kombinasi

menggunakan

adalah

dalam

tanaman

berikut:

pemecahan

singkong, cabai,

masalah

dan

terong.

= (3 − 1)! 4! 3! 3!

nyata

Berapa

banyak

= 2! 4! 3! 3!

4.11

cara

petani

Mengidentifi

tersebut

kasi,

menanam

menyajikan

tanaman tersebut,

model

jika

matematika

mempunyai

dan

bibit

menentukan

cabe dengan jenis

peluang dan

yang berbeda, 3

petani
3

tanaman

= 1728

untuk

sebagai

20
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harapan

bibit

tanaman

suatu

terong

kejadian dari

jenis

masalah

berbeda, dan 4

kontekstual.

bibit

dengan
yang

tanaman

singkong dengan
jenis

yang

berbeda?

Bila

petani

ingin

menanam

cabe

secara
berdekatan,
begitu
dengan

juga
terong

dan singkong?
Menerapk

5. Buatlah

soal

9. Soal tentang

an konsep

tentang permutasi

permutasi dan

dan

dan selesaikan!

penyelesaiannya

prinsip

25

permutasi
dan
kombinasi
dalam

6. Buatlah

permasala

tentang

han nyata

kombinasi

dengan

selesaikan!

membuat
soal

dan

menyelesa
ikannya.

soal

10. Soal

tentang

kombinasi
dan

dan

penyelesaiannya
25
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Lampiran 3 Pedoman Penskoran
PEDOMAN PENSKORAN
No
1.

Kunci Jawaban

Kriteria Penilaian

Permutasi adalah susunan suatu Mendefinisikan
objek yang berbeda,
penyusunannya

Skor

permutasi

5

permutasi

3

yang dalam dengan tepat

memperhatikan Mendefinisikan

urutan.

dengan kurang tepat
Mendefinisikan

permutasi

0

dengan kurang tepat
2.

Kombinasi adalah susunan suatu Mendefinisikan
objek yang berbeda,

kombinasi

5

kombinasi

3

yang dalam dengan tepat

penyusunannya

tanpa Mendefinisikan

memperhatikan urutan.

dengan kurang tepat
Mendefinisikan

kombinasi

0

dengan kurang tepat
3.

Banyak kelompok yang terbentuk Penyelesaian soal dengan
adalah sebagai berikut:

menggunakan kombinasi.
Penalaran mahasiswa dalam

=(

∙

)

menyelesaikan soal, benar.

+(

∙

Cara

∙

)

∙
+(

)

+(

∙

+(

∙

∙

)

= (4 ∙ 2 ∙ 5) + (6 ∙ 2 ∙ 10)
+ (6 ∙ 1 ∙ 5)
+ (4 ∙ 2 ∙ 10)
+(4 ∙ 1 ∙ 10)

10

3

kombinasi,

benar.

)

∙

menghitung dengan

menggunakan

∙

∙

5

Menghitung dengan benar.

2

Jumlah Skor

20
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= 40 + 120 + 30 + 80 + 40
= 310
4.

Banyak

cara

petani

menanam Penyelesaian soal dengan

tanaman-tanamannya

untuk menggunakan permutasi.

memagari sawahnya adalah sebagai Penalaran mahasiswa dalam
berikut:

Cara

menghitung dengan

= 2! 4! 3! 3!

menggunakan

= 1728

benar.

3

permutasi,

Menghitung dengan benar.

2

Jumlah Skor

20

Buatlah soal tentang permutasi dan Pemilihan
selesaikan!

10

menyelesaikan soal, benar.
= (3 − 1)! 4! 3! 3!

5.

5

soal

tentang

10

Penalaran mahasiswa dalam

7

permutasi tepat

menyelesaikan soal, benar.
Cara

menghitung dengan

menggunakan

5

permutasi,

benar.

6.

Menghitung dengan benar.

3

Jumlah Skor

25

Buatlah soal tentang kombinasi dan Pemilihan
selesaikan!

soal

tentang

10

Penalaran mahasiswa dalam

7

permutasi tepat

menyelesaikan soal, benar.
Cara

menghitung dengan

menggunakan

5

permutasi,

benar.
Menghitung dengan benar.

3

Jumlah Skor

25

TOTAL SKOR

100
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Lampiran 4 Soal Tes
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Lampiran 5 Nilai
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Identitas
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

Nilai
53
58
67
26
53
84
73
63
78
60
81
80
62
52
50
86
73
59

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36

56
75
53
76
42
51
49
67
21
74
51
66
81
80
59
77
62
31
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Lampiran 6a Pekerjaan M6
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Lampiran 6b Pekerjaan M17
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Lampiran 6c Pekerjaan M21
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Lampiran 6d Pekerjaan M23
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Lampiran 6e Pekerjaan M7
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