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ABSTRAK
Jovitha Indah Gisbtarani. 2019. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif
Mahasiswa Semester VI Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Sanata Dharma Tahun Akademik 2018/2019 dalam Menyelesaikan dan
Merancang Soal Open-ended pada Pokok Bahasan Segiempat. Program Studi
Pendidikan Matematika. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Sanata Dharma.
Calon guru harus memiliki kemampuan berpikir kreatif yang baik.
Kemampuan berpikir kreatif tersebut dapat membantu calon guru dalam proses
pembelajaran, salah satunya dalam merancang masalah tidak rutin sebagai
evaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI Program
Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun akademik
2018/2019 dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended pokok bahasan
segiempat.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelititan
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 6
mahasiswa mata kuliah pengajaran mikro kelas D Program Studi Pendidikan
Matematika Universitas Sanata Dharma tahun akademik 2018/2019. Adapun jenis
data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data hasil pekerjaan
mahasiswa dalam menyelesiakan soal open-ended segiempat, data hasil
pembelajaran handout materi open-ended, data hasil merancang soal open-ended
segiempat dan data hasil wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tes menyelesaikan soal open-ended segiempat,
merancang soal open-ended segiempat, pembelajaran handout open-ended dan
wawancara. Data akan dianalisis secara kualitatif dengan modifikasi tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penskoran kriteria
berpikir kreatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil menyelesaikan soal openended segiempat menunjukkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa
dikategorikan ke dalam empat kategori kemampuan berpikir kreatif yaitu sangat
kurang kreatif (1 mahasiswa), kurang kreatif (3 mahasiswa), cukup kreatif (2
mahasiswa) dan kreatif (1 mahasiswa). (2) Hasil merancang soal open-ended
segiempat menunjukkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dikategorikan ke
dalam tiga kategori kemampuan berpikir kreatif yaitu sangat kurang kreatif (2
mahasiswa), kurang kreatif (1 mahasiswa) dan sangat kreatif (3 mahasiswa).
Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif, Menyelesaikan Soal Open-ended,
Merancang Soal Open-ended, Segiempat.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
Jovitha Indah Gisbtarani. 2019. The Analysis of the Creative Thinking Ability
of the VI Semester Students of Mathematics Education Study Program at
Sanata Dharma University 2018/2019 on Solving and Posing the Open-Ended
Problems in Quadrilateral Subject. Mathematics Education Study Program.
Department of Mathematics Education and Natural Science. Faculty of
Teacher Training and Education. Sanata Dharma University
Prospective teacher must have good creative thinking ability. The creative
thinking ability can help prospective teacher in the learning process, one of them
is designing non-routine problems as an evaluation of learning outcomes.
Therefore, this research aims to describe the ability to think creatively of the VI
semester students of Mathematics Education study program at Sanata Dharma
University 2018/2019 on solving and posing the open-ended problems in
quadrilateral subject.
This research was a descriptive research with qualitative approach. The
subjects of this research are six students in micro teaching subject class D of
Mathematics Education study program at Sanata Dharma University 2018/2019.
Moreover, the data in this research were the data results of students’ works in
solving the open-ended quadrilateral problems, the data results of learning the
open-ended material hand-out, the data results of posing open-ended
quadrilateral questions and the data result of the interview. The data collection
methods applied in this research were the test to solve the open-ended
quadrilateral problems, posing open-ended quadrilateral problems, learning the
open-ended hand-out, and interview. The data were analysed qualitatively by
modify the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing with
used scoring criteria for creative thinking.
The result of the analysis shows that: (1) The result of completing the
open-ended quadrilateral problems shows that the students’ ability to think
creatively were categorized into four, which were very less creative (1 student),
less creative (3 students), creative enough (2 students), and creative (1 student).
(2) The result of designing the open-ended quadrilateral problems shows that the
students’ ability to think creatively were categorized into three, which were very
less creative (2 students), less creative (1 student) and very creative (3 students).

Keywords:

Creative Thinking Ability, Solving the Open-ended Problems,
Posing the Open-ended Problems, Quadrilateral.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di abad 21 ini, perkembangan yang sangat pesat terjadi pada ilmu
pengetahuan di segala bidang. Permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi
pun mulai beragam. Setiap masalah ataupun tantangan yang akan dihadapi perlu
penyelesaian yang tepat, efektif dan efisien. Trilling dan Fadel (Muslihudin, 2017:
100) menyatakan bahwa, untuk dapat menghadapi tantangan pada abad ke-21
seseorang harus memiliki keterampilan sebagai berikut:
1).pemikiran kritis dan pemecahan masalah, 2) komunikasi dan kolaborasi,
3).kreativitas dan inovasi, 4) literasi informasi, 5) literasi media, 6) literasi TIK,
7).fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, 8) inisiatif dan akuntabilitas,
9).kepemimpinan dan tanggung jawab.
Kreativitas menjadi salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh setiap
orang untuk menyelesaikan masalah di abad 21 ini. Jika seseorang memiliki
kreativitas tinggi maka itu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk
berpikir kreatif. Seperti yang dinyatakan oleh Mardianto (Panjaitan, 2017),
kreativitas adalah sebuah produk (hasil) dari pola atau cara berpikir yang baik dan
benar. Sedangkan Munandar (Panjaitan, 2017) menyatakan bahwa kreativitas
adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, dengan kemampuan
memberikan ide baru pada pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk
mengetahui hubungan antara unsur yang sudah ada.
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Kemampuan berpikir kreatif menjadi salah satu keterampilan abad 21 yang
disiapkan dunia pendidikan untuk generasi-generasi bangsa dalam menghadapi
masalah dan tantangan dunia. Kemampuan berpikir kreatif dapat diperoleh dari
belajar matematika di sekolah. Hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang
menyebutkan bahwa “Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua
peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik kemampuan
berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif dan bekerja sama”
(Depdiknas, 2008:134). Belajar matematika dapat melatih kemampuan berpikir
kreatif, terutama dalam mencari berbagai solusi yang mungkin untuk
menyelesaikan suatu permasalahan.
Belajar matematika akan membekali peserta didik kemampuan berpikir
kreatif. Kemampuan berpikir kreatif tersebut dapat dilihat dari cara atau proses
peserta didik menyelesaikan persoalan matematika. Menurut Arifah (Sari, 2017)
peserta didik membutukan sosok pendidik yang inspiratif, kreatif dan inovatif
yang mampu membentuk peserta didiknya menjadi pelajar yang cerdas dan
berkarakter. Guru harus memiliki kemampuan berpikir kreatif terlebih dahulu,
agar dapat mengembangkan kemampuan tersebut kepada peserta didiknya. Bekal
kemampuan berpikir kreatif guru tersebut diperoleh semenjak masih menempuh
pendidikan keguruan.
Mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma disiapkan
menjadi pendidik profesional yang cerdas, humanis dan berkompetensi, yang
sesuai dengan Motto Universitas Sanata Dharma dan UU No 14 Tahun 2005
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tentang guru dan dosen pasal 10 yang membahas mengenai kompetensi guru.
Mahasiswa semester VI akan dibekali latihan mengajar oleh program studi dengan
pengajaran mikro. Pada saat pengajaran mikro ini kemampuan berpikir kreatif
mahasiswa dapat diimplementasikan atau dikembangkan lagi dalam pembelajaran.
Salah satu implementasi berpikir kreatif dapat dituangkan mahasiswa dalam
merancang dan menyelesaikan soal-soal matematika. Hal ini sesuai dengan
kompetensi pendagogik dan kompetensi profesional yang bersesuaian yaitu guru
dapat merancang evaluasi hasil belajar matematika. Evaluasi hasil belajar tersebut
dapat berupa soal-soal matematika.
Soal-soal matematika yang diberikan kepada peserta didik sudah harus berupa
soal yang non rutin. Hal ini sesuai dengan hasil survei internasional TIMSS (Trend
in International Mathematic and Science Study) pada tahun 2011 di bidang
matematika untuk peserta didik kelas VIII SMP, Indonesia berada di peringkat ke38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386, dan pada tahun 2015 dibidang
matematika untuk peserta didik kelas IV SD, Indonesia berada di peringkat ke-45
dari 50 negara dengan skor rata-rata 397. Kemudian hasil studi yang dilakukan
PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 2015 di
bidang matematika menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, Indonesia berada
di peringkat ke-63 dengan perolehan skor 386. Dari hasil studi TIMSS dan PISA
menunjukkan kurangnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalahmasalah non rutin dan hanya dapat menyelesaikan masalah rutin atau sederhana
saja. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan peserta didik dalam berpikir
matematika tingkat tinggi salah satunya berpikir kreatif.
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Berdasarkan hasil studi TIMSS dan PISA terkait kemampuan peserta didik
menyelesaikan soal matematia non rutin, maka diperlukan bekal mahasiswa untuk
menyelesaikan dan merancang soal matematika non rutin yang juga mampu
mengukur dan mendorong kemampuan berpikir kreatif. Tugas atau soal non rutin
untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dalam matematika harus memenuhi
beberapa ciri berikut: berbentuk pemecahan masalah dan pengajuan masalah
(Silver, 1997) dan bersifat divergen dalam jawaban maupun cara penyelesaian,
sehingga memunculkan kriteria fleksibilitas, kebaruan dan kefasihan (Silver,
1997). Russeffendi (Yusuf dkk, 2009:49) juga menyatakan bahwa, untuk
mengungkapkan atau menjaring manusia kreatif itu sebaiknya menggunakan
pertanyaan-pertanyaan terbuka (divergen), pertanyaan yang jawabannya lebih dari
satu dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Penggunaan soal open-ended dapat
mengukur dan mendorong kemampuan berpikir kreatif, karena soal open-ended
merupakan suatu bentuk soal pemecahan masalah dengan sifat divergen dalam
jawaban maupun cara penyelesaian. Menurut Takahashi (2006), soal terbuka
(open-ended problem) adalah soal yang mempunyai banyak solusi atau strategi
penyelesaian. Senada dengan hal itu, Hancock dan Berenson (Syaban, 2006: 73)
menyatakan bahwa soal open-ended adalah soal yang memiliki lebih dari satu
penyelesaian dan cara penyelesaian yang benar. Penggunaan soal open-ended
memberikan peserta didik atau mahasiswa sumber pengalaman yang kaya dalam
menginterpretasikan masalah dan memungkinkan menghasilkan solusi berbeda
(Silver, 1997). Mahasiswa calon guru matematika tidak hanya menjadi lancar
(fluent) dalam membuat soal berbeda dari situasi yang diberikan, tetapi juga dapat
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mengembangkan komponen kreatif lainnya yaitu fleksibilitas yang ditunjukkan
dengan kemampuan untuk menghasilkan solusi berbeda dari soal yang diberikan.
Kemampuan

berpikir

kreatif

calon guru

tersebut

akan dilihat

dalam

menyelesaikan soal open-ended dan dilihat dalam merancang soal open-ended.
Calon guru harus mampu menyelesaikan dan merancang soal open-ended, karena
hal ini dapat menjadi bekal dalam melaksanakan pembelajaran yang memerlukan
soal-soal dengan beragam jawaban atau beragam penyelesaian benar untuk
melatih kreativitas peserta didik dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat
kemampuan berpikir kreatif peserta didiknya.
Salah satu materi pembelajaran yang memerlukan soal-soal open-ended
adalah materi geometri. Warli (Jagom, 2015:183) berpendapat bahwa geometri
memungkinkan peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah yang
memenuhi kefasihan, fleksibilitas atau kebaruan walaupun masalah yang
diberikan tentang keliling dan luas bangun datar. Kemudian Siswono (Putri dkk,
2013) berpendapat bahwa bangun datar segiempat dapat digunakan menjadi soal
open-ended, karena materi segiempat dapat digunakan dalam mengidentifikasi
kemampuan berpikir kreatif siswa. Berdasarkan hasil TIMSS 2011, geometri
merupakan salah satu materi matematika yang kurang mampu dijawab benar oleh
peserta didik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman materi
geometri peserta didik ditingkat SMP masih rendah, salah satu materi geometri
ditingkat SMP adalah segiempat.
Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam gambaran mengenai
kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam menyelesaikan dan merancang soal
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open-ended segiempat. Peneliti menuliskan laporan penelitian dengan judul
”Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Semester VI Progam Studi
Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik 2018/2019
dalam Menyelesaikan dan Merancang Soal Open-Ended Pada Pokok Bahasan
Segiempat”

B. Identifikasi Masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi, salah
satunya berpikir kreatif, karena peserta didik terbiasa menyelesaikan soal
dengan satu cara penyelesaian atau satu jawaban benar.
2. Guru kurang terbisa merancang soal open-ended yang menimbulkan
pemahaman akan ada lebih dari satu cara penyelesaian yang benar atau lebih
dari satu jawaban benar.

C. Rumusan Masalah
Dari beberapa uraian yang peneliti kemukakan pada bagian latar belakang
dan identifikasi masalah tersebut, peneliti merumuskan permasalahannya sebagai
berikut:
1. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI Program
Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun akademik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

2018/2019 dalam menyelesaikan soal open-ended pada pokok bahasan
segiempat?
2. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI Program
Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun akademik
2018/2019 dalam merancang soal open-ended pada pokok bahasan
segiempat?

D. Batasan Masalah
Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan kemampuan berpikir
kreatif mahasiswa semester VI Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Sanata Dharma tahun akademik 2018/2019 dalam menyelesaikan dan merancang
soal open-ended pada pokok bahasan segiempat. Pokok bahasan bangun datar
dikhususkan untuk tingkat SMP dengan KD 3.11 yaitu mengaitkan rumus keliling
dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat,
jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga, dan KD. 4.11 yaitu
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajar genjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai
berikut:
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1. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun
akademik 2018/2019 dalam menyelesaikan soal open-ended pada pokok
bahasan segiempat.
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun
akademik 2018/2019 dalam merancang soal open-ended pada pokok bahasan
segiempat.

F. Batasan Istilah
Agar peneliti dan pembaca memiliki persepsi yang sama mengenai beberapa
istilah, maka peneliti mengartikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:
1. Berpikir Kreatif
Berpikir kreatif merupakan proses berpikir yang menghasilkan ide-ide baru
dan berguna untuk menyelesaikan suatu masalah.
2. Kemampuan Berpikir Kreatif
Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan dalam mengkombinasikan
objek yang telah ada menjadi suatu hal baru, mensintesis ide-ide, membangun
ide-ide baru, dan menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna untuk
menyelesaikan suatu masalah.
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3. Soal Open-ended
Soal Open-ended adalah soal yang dibuat sedemikian rupa sehingga
menghasilkan banyak jawaban benar atau memiliki banyak penyelesaian yang
benar.
4. Segiempat
Segiempat adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi yang
bersifat konveks. Segiempat yang dimaksud antara lain trapesium, jajar
genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi dan layang-layang.

G. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagi Calon Guru
a. Dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan berpikir kreatif
masing-masing mahasiswa calon guru
b. Dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kreatifnya yang berimplikasi pada meningkatnya kompetensi yang harus
dimiliki guru kelak
c. Dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa calon guru bahwa
soal open-ended dapat digunakan kelak saat melaksanakan pembelajaran
untuk melihat tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didiknya
d. Dapat

memberikan pengalaman kepada

merancang dan menyelesaikan soal open-ended

mahasiswa

calon guru
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e. Dapat memberikan gambaran bahwa permasalahan terbuka (open-ended
problem) menjadi penting diberikan pada pembelajaran, agar dapat
melatih kemampuan berpikir kreatif peserta didik

2. Bagi Dosen
a. Dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan berpikir kreatif
masing-masing mahasiswanya
b. Dapat melatihkan dan membiasakan mahasiswa calon guru untuk berlatih
soal-soal terbuka (open-ended) matematika sekolah

3. Bagi Peneliti
a. Memberikan pengetahuan tentang kondisi kemampuan berpikir kreatif
dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended
b. Memberikan pengalaman bagi peneliti untuk mengetahui gambaran
kondisi

kemampuan

berpikir

merancang soal open-ended

kreatif dalam

menyelesaikan dan
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Kemampuan Berpikir Kreatif
a. Pengertian
Santrock (Mursidik, 2015: 26) menjelasakan bahwa kreativitas dalah
kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dan
menghasilkan solusi yang unik atas suatu masalah. Kemudian menurut
Suharnan (Mursidik, 2015: 26), mengemukakan bahwa kreativitas sering
juga disebut berpikir kreatif (creative thinking), yaitu aktivitas kognitif atau
proses berpikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dan
berguna. Siswono (2016: 61) menjelasakan bahwa berpikir kreatif dapat
diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk
membangun ide atau gagasan yang baru. Berdasarkan beberapa pendapat
ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah proses
berpikir yang menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna untuk
menyelesaikan suatu masalah.
Menurut Andangsari (Mursidik, 2015: 26) kemampuan berpikir kreatif
dapat diartikan sebagai kemampuan menempatkan sejumlah objek-objek
yang ada dan mengkombinasikannya menjadi bentuk yang berbeda untuk
tujuan-tujuan yang baru. Martin (Widya, 2014: 84) mengartikan
kemampuan berpikir kreatif sebagai suatu kemampaun yang digunakan

11
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seseorang dalam mensintesis (menjalin) ide-ide, membangun ide-ide baru
dan menerapkannya untuk menghasilkan produk yang baru secara fasih
(fluency)

dan

fleksibel.

Rosnawati

(2009)

menyampaikan

kemampuan berpikir kreatif adalah “Kemampuan

seseorang

bahwa
untuk

berpikir kreatif dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, misalnya
mampu

mengusulkan

ide

baru,

mengajukan pertanyaan, berani

bereksperimen dan merencanakan strategi”. Kemampuan berpikir kreatif
yang disampaikan oleh Thomas, Thorne and Small (2000) adalah “Berpikir
kreatif meliputi mengkreasikan, menemukan, berimajinasi, menduga,
mendesain, mengajukan

alternatif,

menciptakan

dan

menghasilkan

sesuatu. Membentuk ide yang kreatif berarti muncul dengan sesuatu
yang tidak biasa, baru, atau memunculkan solusi atas suatu masalah”.
Brookhart (Shidiq, 2010: 14-15) menyatakan bahwa kreativitas dan berpikir
kreatif merupakan salah satu kemampuan dari berpikir tingkat tinggi.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa

kemampuan

berpikir

kreatif

adalah

kemampuan

dalam

mengkombinasikan objek yang telah ada menjadi suatu hal baru,
mensintesis ide-ide, membangun ide-ide baru, dan menghasilkan ide-ide
yang baru dan berguna untuk menyelesaikan suatu masalah.

b. Kriteria Berpikir Kreatif
Silver (1997: 76) menjelaskan hubungan kreativitas (produk berpikir
kreatif) dengan pengajuan masalah dan pemecahan masalah. Menurutnya
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berdasar observasi, hubungan kreativitas terutama tidak hanya pada
pengajuan masalah sendiri tetapi lebih kepada saling pengaruh antara
pemecahan masalah dan pengajuan masalah. Keduanya, proses dan produk
kegiatan itu dapat menentukan sebuah tingkat kreativitas dengan jelas.
Dengan demikian, untuk melihat kemampuan atau tingkat berpikir kreatif
tidak cukup dari pengajuan masalah saja, tetapi gabungan antara pemecahan
masalah dan pengajuan masalah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran
keduanya perlu dimunculkan secara bersama-sama, atau bergantian. Hal ini
juga didukung oleh pendapat Mufidah (2014) yang menyatakan bahwa
kemampuan berpikir kreatif dalam matematika dapat dilihat dalam
pemecahan masalah (problem solving), yaitu menyelesaikan suatu
pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan prosedur rutin.
Kemudian Jensen (Sasongko, 2013) juga menjelaskan bahwa kreativitas
peserta didik dalam pembelajaran matematika salah satunya dapat diukur
pada pengajuan soal matematika yang didasarkan pada informasi atau
skenario yang diberikan.
Guliford (Widodo, 2014: 99-100) menyampaikan penjelasan mengenai
indikator

kreativitas

kelancaran

(fluency),

keluwesan/fleksibilitas

(flexibility), keaslian/kebaruan (originality), dan keterincian/elaborasi
(elaboration). Dalam hal ini, aspek kelancaran merujuk pada kemudahan
menghasilkan ide atau menyelesaikan masalah. Keluwesan ditunjukkan oleh
beragamnya ide yang dikembangkan. Kebaruan merujuk pada kemampuan
untuk menghasilkan ide-ide yang tidak biasa atau unik. Sedangkan
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keterincian merujuk pada kemampuan individu untuk memberikan
penjelasan secara rinci dan runtut terhadap ide yang diberikan.
Silver (1997:76) menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan berpikir
kreatif anak-anak dan orang dewasa digunakan “The Torrance Test of
Creative Thinking (TTCT)”. Tiga kemampuan kunci yang dinilai dalam
kreativitas menggunakan TTCT adalah kefasihan, fleksibilitas dan
kebaruan. Berikut ini penjelasan hubungan antara kriteria berpikir kreatif
dengan pemecahan masalah dan pengajuan masalah:
Tabel 2.1 Hubungan antara Kriteria Berpikir Kreatif dengan Pemecahan
Masalah dan Pengajuan Masalah
Pemecahan Masalah
Peserta didik mengeksplorasi
masalah
dengan
banyak
interpretasi, metode solusi atau
jawaban.

Kriteria
Kefasihan
(fluency)

Peserta didik menyelesaikan
masalah dengan satu cara lalu
dengan cara lain.
Peserta didik mendiskusikan
berbagai metode penyelesaian.

Fleksibilitas
(flexibility)

Peserta
didik
memeriksa
jawaban
dengan
berbagai
metode penyelesaian kemudian
membuat metode yang baru dan
berbeda.

Kebaruan
(novelty)

Pengajuan Masalah
Peserta didik membuat banyak
masalah yang dipecahkan.
Peserta didik berbagi masalah
yang diajukan.
Peserta
didik
mengajukan
masalah yang dapat dipecahkan
dengan cara yang berbeda-beda.
Peserta didik menggunakan
pendekatan “bagaimana jika
tidak”
untuk
mengajukan
masalah.
Peserta
didik
memeriksa
beberapa masalah yang diajukan
kemudian mengajukan suatu
masalah yang berbeda.

Kemudian Siswono (2007: 3) menyampaikan indikator kreativitas yang
mengacu pada tugas pengajuan masalah dan pemecahan masalah, berikut ini
penjelasan untuk indikator tersebut:
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Tabel 2.2 Indikator Kreativitas dalam Pengajuan Masalah
dan Pemecahan Masalah
Pemecahan Masalah

Kriteria

Kefasihan dalam pemecahan
masalah
mengacu
pada
kemampuan
peserta
didik
memberikan jawaban yang
benar.

Kefasihan
(fluency)

Fleksibilitas dalam pemecahan
masalah
mengacu
pada
kemampuan peserta didik dalam
memecahkan masalah dengan
berbagai cara yang berbedabeda.
Kebaruan dalam pemecahan
masalah
mengacu
pada
kemampuan
peserta
didik
menjawab
masalah
yang
berbeda-beda tetapi bernilai
benar atau salah satu jawaban
yang „tidak biasa‟ dilakukan
oleh peserta didik pada tingkat
pengetahuannya.

Pengajuan Masalah
Kefasihan dalam pengajuan
masalah
mengacu
pada
kemampuan
peserta
didik
membuat masalah sekaligus
penyelesaian yang beragam dan
benar.
Fleksibilitas dalam pengajuan
masalah
mengacu
pada
kemampuan
peserta
didik
memgajukan masalah yang
mempunyai cara penyelesaian
berbeda-beda.

Fleksibilitas
(flexibility)

Kebaruan dalam pengajuan
masalah
mengacu
pada
kemampuan
peserta
didik
mengajukan suatu masalah yang
berbeda dari masalah yang
diajukan sebelumnya.

Kebaruan
(novelty)

Berdasarkan beberapa ahli yang menjelasakan mengenai kriteria berpikir
kreatif dalam menyelesaikan masalah dan merancang masalah, maka dapat
disimpulkan bahwa kriteria berpikir kreatif yang digunakan peneliti sebagai
penilaian kemampuan berpikir kreatif adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Kriteria Berpikir Kreatif dalam Pengajuan Masalah
dan Pemecahan Masalah
Kriteria
Berpikir
Kreatif
Kefasihan
Fleksibilitas

Penyelesaian Masalah

Merancang Masalah

Mahasiswa
memberikan
berbagai jawaban yang benar
dan lengkap.
Mahasiswa
menyelesaikan
masalah
dengan
cara

Mahasiswa merancang berbagai
masalah beserta penyelesaian
yang beragam dan benar.
Mahasiswa merancang masalah
yang
mempunyai
cara
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Kriteria
Berpikir
Kreatif

Kebaruan

Penyelesaian Masalah

Merancang Masalah

penyelesaian yang berbeda- penyelesaian yang berbeda-beda.
beda dan tepat.
Mahasiswa memeriksa beberapa
Mahasiswa
memeriksa
masalah
yang
dirancang,
jawaban yang telah diberikan,
kemudian
merancang
suatu
kemudian
memberikan
masalah yang berbeda berserta
jawaban baru dan berbeda
penyelesaian yang benar atau
atau memberikan jawaban
merancang suatu masalah yang
unik yang tidak biasa
unik dan berbeda dengan masalah
diberikan oleh mahasiswa
yang
pernah
dirancang
lainnya.
sebelumnya.

c. Ciri Kreativitas
Munandar (Fatmawiyati, 2018: 6)

menjelasakan ciri-ciri kreativitas

dibedakan ke dalam ciri aptitude dan ciri non-aptitude. Ciri aptitude yaitu ciri
yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikit, antara lain:
1) Keterampilan berpikir lancar (fluency), yaitu seseorang yang kreatif
dicirikan sebagai pribadi yang mampu mencetuskan banyak gagasan,
jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan; mampu memberikan
banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dan selalu
memikirkan lebih dari satu jawaban.
2) Keterampilan berpikir luwes (fleksibel), yaitu seseorang yang kreatif
mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi;
mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda;
mampu mencaribanyak alternatif atau arah yang berbeda-beda; dan
mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya .
3) Keterampilan berpikir rasional, yakni individu yang mampu melahirkan
ungkapan yang baru dan unik; mampu memikirkan cara yang tidak lazim
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untuk mengungkapkan diri; dan mampu membuat kombinasi-kombinasi
yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur.
4) Keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yakni individu yang
kreatif memiliki karakteristik mampu memperkaya dan mengembangkan
suatu gagasan atau produk; serta menambahkan atau memperinci detildetil dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik.
5) Keterampilan menilai (mengevaluasi), yaitu seseorang yang kreatif
dicirikan sebagai pribadi yang mampu menentukan patokan penilaian
sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana
sehat, atau suatu tindakan bijaksana; mampu mengambil keputusan
terhadap situasi yang terbuka; serta tidak hanya mencetuskan gagasan,
tetapi juga melaksanakannya.
Ciri non-aptitude yaitu ciri yang berhubungan dengan sikap atau perasaan,
motivasi atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat sesuatu, antara lain:
1) Rasa ingin tahu, peka dalam pengamatan dan rasa ingin meneliti sangat
tinggi, sehingga mereka selalu memiliki dorongan yang besar untuk
mengajukan banyak pertanyaan, memiliki pengamatan yang cukup
mendalam.
2) Bersifat imajinatif, kemampuan dalam hal-hal yang belum pernah
maupun tidak pernah terjadi sebelumnya dengan menggunakan daya
imajinasinya. Namun mereka dapat membedakan antara imajinasi dan
kenyataan.
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3) Merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk
mengatasi masalah yang sulit dan lebih menantang.
4) Berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan dengan beberapa
resiko kemungkinan terburuk, tidak takut gagal atau mendapatkan
kritikan, serta bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya.
5) Sifat menghargai, mengerti hal yang lebih penting di dalam kehidupan,
memiliki rasapenghargaan diri yang tinggi sehingga dapat menghargai
pengarahan serta bimbingan dalam hidup. Rasa penghargaan yang
tinggipada diri juga dapat memberikan penghargaan yang bagus terhadap
orang lain.

d.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas
Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas menurut Roger (Mahfud,
2017: 22) adalah sebagai berikut:
1) Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu
yang dapat mempengaruhi kreativitas, diantaranya:
a) Keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau
dalam

individu.

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

adalah

kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman
hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha, tanpa
kekakuan

terhadap

pengalaman-pengalaman

tersebut.

Dengan
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demikian individu kreatif adalah individu yang mampu menerima
perbedaan.
b) Evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk
yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri,
bukan karena kritik dan pujian dari orang lain.
c) Kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap
unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru
dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya.

2) Faktor eksternal
Faktor eksternal (lingkungan) yang dapat mempengaruhi kreativitas
individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan
dan

kebebasan

psikologis.

Peran

kondisi

lingkungan

mencakuplingkungan dalam arti kata luas yaitu masyarakat dan
kebudayaan. Kebudayaan dapat

mengembangkan kreativitas jika

kebudayaan itu memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas
potensial yang dimiliki anggota masyarakat.

2. Soal Open-ended
a. Pengertian
Pendekatan open-ended menurut Becker dan Shimada (1997: 1) adalah
suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan
open-ended, yang mana memiliki banyak solusi atau banyak metode untuk
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menyelesaikannya. Takahashi (Fardah, 2005) memberikan pengertian dari
soal open-ended adalah masalah atau soal yang mempunyai banyak solusi
atau strategi penyelesaiannya. Sedangkan soal open-ended menurut Yusuf
(2009:51) adalah suatu permasalahan yang diformulasikan mempunyai
banyak jawaban yang benar. Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa soal open-ended adalah soal yang dirancang
dengan memiliki banyak jawaban benar atau banyak cara penyelesaian yang
benar.
b. Karakteristik Soal Open-ended
Menurut Suherman (Yusuf 2009: 50), tiga kriteria soal open-ended
adalah:
i. Soal harus kaya dengan konsep matematika yang berharga
ii. Level soal atau tingkatan matematika dari soal harus cocok untuk
peserta didik
iii. Soal harus mengundang pengembangan konsep matematika lebih
lanjut
Kemudian Cooney (Yusuf, 2009: 50) menyusun karakteristik dari soal
open-ended yaitu:
i. Melibatkan informasi matematis yang penting
Soal

open-ended

memberitahukan

peserta

didik

mengenai

informasi-informasi yang penting dan harus dihargai sebagai
pendukung pemahaman akan tujuan dari soal open-ended itu sendiri.
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ii. Menimbulkan respon yang bervariasi
Respon yang bervariasi ini mendorong peserta didik untuk
memahami bahwa ada banyak cara penyelesaian suatu persoalan atau
ada beragam jawaban benar.
iii. Membutuhkan komunikasi
Salah satu kekuatan nyata menggunakan soal open-ended adalah
secara

desain,

peserta

didik

diberi

kesempatan

untuk

mengomunikasikan pemikiran mereka.
iv. Dinyatakan secara jelas
Soal open-ended harus memiliki tujuan yang jelas walaupun
mungkin ada banyak kemungkinan jawaban. Selanjutnya, peserta
didik harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang
diharapkan guru sebagai respons yang baik dan lengkap.
v. Menggunakan rubrik penskoran
Setiap item penilaian cocok untuk setidaknya dua poin penilaian:
benar atau salah. Tetapi tujuan dari soal open-ended adalah untuk
memberikan

peserta

didik

dengan

kesempatan

untuk

mengkomunikasikan pemahaman mereka selain dari penilaian benar
vs salah. Oleh karena itu, lebih baik untuk menyusun penilaian yang
memiliki beberapa nilai (lebih baik dari skor 0) tetapi tidak layak
untuk jawaban lengkap.
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c. Keterbukaan Soal Open-ended
Menurut Becker & Eptein (Aras, 2018: 55), terdapat tiga kemungkinan
dalam keterbukaan soal open-ended, yaitu:
i. Proses yang terbuka, yaitu ketika soal menekankan pada cara dan
strategi yang berbeda dalam menemukan solusi yang tepat. Jenis soal
open-ended semacam ini masih mungkin memiliki satu solusi
tunggal.
ii. Hasil akhir yang terbuka, yaitu ketika soal memiliki jawaban akhir
yang berbeda-beda.
iii. Cara untuk mengembangkan yang terbuka, yaitu ketika soal
menekankan pada bagaimana peserta didik dapat mengembangkan
soal baru berdasarkan soal awal (initial problem) yang diberikan.

d. Kategori Soal Open-ended
Becker dan Shimada (1997: 27) mengklasifikasikan soal open-ended
menjadi tiga jenis, yaitu:
i. Finding Relation (Menemukan hubungan) : Peserta didik diminta
untuk menemukan beberapa aturan atau hubungan matematika.
ii. Classifying (Mengklasifikasikan) : Peserta didik diminta untuk
mengklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang berbeda, yang
dapat mengarahkan mereka untuk merumuskan beberapa konsep
matematika
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iii. Measuring (Mengukur) : Peserta didik diminta untuk menetapkan
ukuran numerik untuk fenomena tertentu. Masalah semacam ini
melibatkan beberapa aspek pemikiran matematika. Peserta didik
diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan
matematika

yang

telah

mereka

pelajari

sebelumnya

untuk

menyelesaikan masalah.

e. Penilaian Soal Open-ended
Menurut Becker dan Shimada (1997: 35) kriteria untuk menilai soal
open-ended yaitu:
i. Kefasihan (banyak solusi yang dapat dihasilkan)
Jika respons peserta didik (atau kelompok) benar dari sudut pandang
tertentu, guru memberi peserta didik poin (atau kelompok) 1. Total
poin-poin ini disebut “jumlah total tanggapan”. Angka ini dapat
dianggap sebagai indikasi kelancaran berpikir matematis peserta didik.
ii. Fleksibilitas (banyak ide matematika yang ditemukan)
Solusi atau pendekatan yang benar yang dihasilkan oleh satu peserta
didik (atau kelompok) dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Jika dua
solusi (atau pendekatan) memiliki ide matematika yang sama, mereka
termasuk dalam kategori yang sama. Jumlah kategori ini disebut
“jumlah respons positif”. Angka ini dapat dianggap sebagai indikasi
fleksibilitas pemikiran matematika peserta didik. Untuk masalah yang
memiliki beberapa jawaban yang benar, kita dapat mengatakan bahwa
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semakin tinggi skor peserta didik, semakin kaya fleksibilitasnya, atau
ruang lingkup, dari pemikiran matematika.
iii. Kebaruan (tingkat keaslian ide-ide)
Jika seorang peserta didik (atau kelompok) muncul dengan ide yang
unik atau berwawasan luas, orisinalitas ide tersebut harus diberikan
penilaian sangat tinggi. Guru harus memberi skor tinggi pada sebuah
gagasan dengan pemikiran matematika yang berkualitas tinggi. Jumlah
total dari skor-skor ini disebut “jumlah respons positif tertimbang”.
Angka ini dapat dianggap sebagai indikator orisinalitas ide peserta didik
(atau kelompok).
Cooney (2002) menyatakan bahwa rubrik penilaian bermanfaat dalam
beberapa hal. Pertama, ini membantu kita fokus pada apa yang diketahui
dan dapat dilakukan peserta didik daripada apa yang tidak mereka ketahui
dan tidak bisa lakukan. Kedua, rubrik membantu kami menilai dengan
konsisten. Rubrik berikut bermanfaat dalam menilai respons terhadap item
penilaian terbuka:
0: Respon menunjukkan tidak ada alasan matematika yang tepat.
1: Respons menunjukkan beberapa alasan matematis tetapi gagal menjawab
ide-ide matematika utama item tersebut.
2: Respon menunjukkan alasan matematika yang substansial dan sesuai
tetapi kurang dalam beberapa cara kecil.
3: Responsnya benar dan proses penalaran yang mendasarinya tepat dan
dikomunikasikan dengan jelas.
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f. Menyusun (merancang) Soal Open-ended
Merancang atau membuat soal open-ended haruslah memenuhi
karakteristik soal open-ended itu sendiri dan acuan mengembangkan soal
open-ended.
Syahban, M (Yusuf, 2009: 51) mengemukakan bahwa dalam menyusun
suatu soal open-ended terdapat dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu:
i. Teknik bekerja terbalik (working backward)
Teknik ini terdiri dari tiga langkah, yaitu:
a) Mengidentifikasi topik
b) Memikirkan pertanyaan dan menuliskan jawaban lebih dulu
c) Membuat soal open-ended didasarkan pada jawaban yang telah
dibuat
ii. Teknik pertanyaan standar (adapting a standart question)
Teknik ini juga terdiri dari tiga langkah, yaitu:
a) Mengidentifikasi topik
b) Memikirkan pertanyaan standar
c) Membuat soal open-ended yang baik berdasarkan pertanyaan
standar yang dibuat
Beberapa acuan dalam mengkonstruksi soal open-ended, menurut
Suherman (Yusuf, 2009: 50) adalah sebagai berikut:
i.

Menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, dimana
konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh peserta
didik
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ii.

Menyajikan soal-soal pembuktian dapat dirubah sedemikan rupa,
sehingga peserta didik dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat
dari variabel dalam persoalan tersebut

iii.

Menyajikan urutan bilangan atau tabel sehingga peserta didik dapat
menemukan aturan matematika

iv.

Memberikan beberapa contoh kongkrit dalam beberapa kategori,
sehingga peserta didik bisa mengkolaborasikan sifat-sifat dari contoh
itu, untuk menemukan sifat yang umum

v.

Memberikan beberapa latihan serupa, sehingga peserta didik dapat
menggeneralisasi hasil pekerjaannya

Cooney (2002) menyatakan bahwa salah satu cara untuk membuat soal
open-ended baru yaitu dengan mengubah soal tertutup menjadi soal terbuka.
Selain mengubah soal tertutup menjadi soal terbuka, terdapat beberapa cara
lain dalam mengembangkan soal terbuka. Berikut diuraikan metode atau
strategi tersebut:

i. Memberikan contoh yang memenuhi kondisi atau syarat tertentu.
ii. Menentukan siapa yang benar dan mengapa.
iii. Menyelesaikan atau menjelaskan masalah/ solusi dalam dua cara atau
lebih
Becker dan Shimada (1997: 28-31) menyatakan beberapa hal yang dapat
dijadikan pedoman untuk mengembangkan masalah open-ended, antara lain:
i. Mempersiapkan situasi fisik yang melibatkan beberapa jumlah
variabel di mana hubungan matematika dapat diamati.
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ii. Menyajikan soal-soal pembuktian yang bisa ditemukan hubungan dan
sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu.
iii. Menyajikan bangun-bangun (geometri) sehingga dapat dibuat suatu
konjektur mengenai teorema-teorema yang berlaku.
iv. Menyajikan urutan angka atau tabel angka sehingga mereka dapat
menemukan beberapa aturan matematika.
v. Menyajikan beberapa contoh konkrit dalam beberapa kategori
sehingga mereka bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk
menemukan sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat
yang umum.
vi. Memberikan

beberapa

latihan

serupa

sehingga

siswa

dapat

menggeneralisasi hasil pekerjaannya.
Menyajikan suatu situasi kuasi-matematis di mana perbedaan tertentu
dapat diamati sehingga mereka dapat menemukan metode untuk mengukur
perbedaannya.

3. Bangun Datar Segiempat
Segiempat adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi (Smith
dan James, 1956: 161) . Segiempat terdiri dari segiempat tidak beraturan dan
segiempat beraturan. Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis segiempat
beraturan:
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a. Trapesium
Trapesium adalah segiempat yang hanya mempunyai satu pasang sisi
sejajar (Dudeja dan Madhavi, 2013: 176). Ada tiga macam bentuk trapesium
yaitu: trapesium siku-siku, trapesium sama kaki dan trapesium sembarang.

Gambar 2.1 Trapesium
As‟ri, dkk (2017: 418) menjelasakan sifat-sifat dari trapesium adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar trapesium
adalah

.

2. Pada trapesium sama kaki, diagonal-diagonalnya sama panjang.
Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

menyatakan luas,

dan

merupakan tinggi trapesium,

satuan luas yang

merupakan panjang sisi-sisi sejajar dan
maka rumus keliling dan luas trapesium

adalah
(layang-layang) adalah jumlah panjang sisi-sisinya dan
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b. Jajar genjang
Jajar genjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi sejajar
(Smith dan Ulrich, 1956: 174).

Gambar 2.2 Jajar genjang
Dudeja dan Madhavi (2013: 176) menjelasakan sifat-sifat dari jajar
genjang adalah sebagai berikut:
1. Panjang sisi yang berhadapan sama panjang
2. Sudut yang berhadapan sama besar
3. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang
4. Jumlah kedua sudut yang berdekatan adalah
Wintarti (2008:255) Luas jajar genjang sama dengan hasil kali alas dan
tinggi. Keliling jajar genjang sama dengan dua kali jumlah pasang sisi yang
saling berdekatan. Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

yang menyatakan luas,

dan

genjang,

satuan luas

merupakan sisi-sisi sejajar dari sebuah jajar

merupakan alas dari sebuah jajar genjang dan merupakan tinggi

dari sebuah jajar genjang maka rumus keliling dan luas persegi panjang
adalah
dan
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c. Persegi panjang
Persegi panjang adalah suatu jajar genjang dengan salah satu sudutnya
siku-siku (Smith dan Ulrich, 1956: 178).

Gambar 2.3 Persegi Panjang
Dudeja dan Madhavi (2013: 176) menjelasakan sifat-sifat dari persegi
panjang adalah sebagai berikut:
1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang
2. Kempat sudutnya sama besar
3. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama
panjang
Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

menyatakan luas,

satuan luas yang

merupakan panjang dari sebuah persegi panjang dan

merupakan lebar dari sebuah persegi panjang maka rumus keliling dan luas
persegi panjang adalah
dan
d. Belah ketupat
Belah ketupat adalah suatu jajar genjang yang sisi berdekatannya sama
panjang (Smith dan Ulrich, 1956: 179).
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Gambar 4.5 Belah Ketupat
As‟ri, dkk (2017: 418) menjelaskan sifat-sifat dari belah ketupat adalah
sebagai berikut:
1. Keempat sisinya sama panjang
2. Sudut yang berhadapan sama besar
3. Jumlah sudut yang berdekatan adalah
4. Diagonal membagi dua sudut yang berhadapan sama besar
Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

menyatakan luas,

satuan luas yang

merupakan panjang sisi sebuah belah ketupat,

merupakan panjang diagonal 1 dan

merupakan panjang diagonal 2, maka

rumus keliling dan luas persegi panjang adalah
dan
e. Persegi
Persegi adalah suatu persegi panjang yang sisi berdekatannya sama
panjang (Smith dan Ulrich, 1956: 180).
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Gambar 2.6 Persegi
Dudeja dan Madhavi (2013: 175) menjelasakan sifat-sifat dari persegi
adalah sebagai berikut:
1. Keempat sisinya sama panjang
2. Keempat sudutnya sama besar
3. Kedua diagonalnya sama panjang, saling membagi dua sama
panjang dan saling berpotongan tegak lurus.
4. Diagonal-diagonal persegi membagi sudut-sudut menjadi dua
bagian sama besar
Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

menyatakan luas, dan

satuan luas yang

merupakan panjang sisi sebuah persegi, maka rumus

keliling dan luas persegi panjang adalah
dan

f. Layang-layang
Layang-layang adalah segiempat dengan dua pasang sisi yang berdekatan
sama panjang (Dudeja dan Madhavi, 2013: 177).
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Gambar 2.4 Layang-layang
As‟ri, dkk (2017: 419) menjelaskan sifat-sifat dari layang-layang adalah
sebagai berikut:
1. Sepasang sudut berhadapan sama besar
2. Salah satu diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama
panjang
Jika

satuan panjang menyatakan keliling,

menyatakan luas,

satuan luas yang

merupakan panjang diagonal 1 dan

merupakan

panjang diagonal 2, maka rumus keliling dan luas persegi panjang adalah
(layang-layang) adalah jumlah panjang sisi-sisinya dan

B. Penelitian yang Relevan
Adapun beberapa penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini
sebagai berikut:
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1. Safitri, Nur Aulia dan Endah Budi R. (2014), meneliti tentang tingkat
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam menyelesaikan soal openended pada materi segiempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29
peserta didik, 8 peserta didik (22,86%) berada pada TKBK 0 (tidak kreatif),
5 peserta didik (14,29%) berada pada TKBK 1 (kurang kreatif), 13 peserta
didik (37,14%) berada pada TKBK 2 (cukup kreatif), 4 peserta didik
(11,24%) berada pada TKBK 3 (kreatif), dan 5 peserta didik (14,29%)
berada pada TKBK 4 (sangat kreatif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
peserta didik kelas VII-F SMP Negeri 1 Surabaya tergolong cukup kreatif.
2. Lisliana, Agung Hartoyo dan Bistari (2016), meneliti tentang kemampuan
berpikir kreatif peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada materi
segitiga di SMP Negeri 6 Sambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik kelas IX mencapai tingkat
ke-3 (kreatif) yang dapat dicapai oleh peserta didik dengan tingkat
kemampuan tinggi. Peserta didik dengan tingkat kemampuan sedang berada
pada tingkat berpikir kreatif ke-3 (kreatif) dan ke-1 (kurang kreatif),
sedangkan peserta didik dengan tingkat kemampuan rendah berada pada
tingkat berpikir kreatif ke-0 (tidak kreatif).
3. Murtafiah, Wasilatul (2017), meneliti tentang kemampuan berpikir kreatif
mahasiswa program studi pendidikan matematika dalam mengajukaan
masalah persamaa diferensial. Hasil penelitian ini adalah (1) Mahasiswa
dengan kemampuan awal tinggi belum memiliki kefasihan dan keluwesan
berpikir, tetapi menunjukkan kebaruan berpikir sehingga masuk dalam
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kriteria Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) 2 yaitu cukup
kreatif, (2) Mahasiswa dengan kemampuan awal sedang memiliki kefasihan
berpikir, tetapi belum memiliki keluwesan dan kebaruan berpikir sehingga
masuk dalam kriteria Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) 1 yaitu
kurang kreatif, (3) Mahasiswa dengan kemampuan awal rendah belum
memiliki keluwesan, kefasihan, dan kebaruan berpikir sehingga masuk ke
dalam kriteria Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) 0 yaitu tidak
kreatif.

C. Kerangka Berpikir
Kreativitas menjadi salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh setiap
orang untuk menyelesaikan masalah di abad 21 ini. Kreativitas merupakan hasil
dari berpikir kreatif, karena berpikir kreatif dapat dikatakan proses yang
digunakan ketika kita memunculkan ide–ide baru terutama dalam menyelesaikan
masalah. Kemampuan berpikir kreatif dapat diperoleh dari belajar matematika di
sekolah. Guru juga harus memiliki bekal kemampuan berpikir kreatif terlebih
dahulu untuk dapat mengembangkan kemampuan tersebut kepada peserta
didiknya. Bekal kemampuan berpikir kreatif guru tersebut diperoleh semenjak
masih menempuh pendidikan keguruan. Mahasiswa calon guru matematika harus
memahami dengan benar kompetensi yang dimiliki seorang guru. Mahasiswa
calon guru juga harus memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam merancang dan
menyelesaikan soal-soal matematika. Soal matematika yang diberikan dan
dirancang membutuhkan suatu pemecahan untuk mendorong kemampuan berpikir
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kreatif. Penggunaan soal open-ended dapat memicu tumbuhnya kemampuan
berpikir kreatif. Soal open-ended materi segiempat dapat memberikan gambaran
mengenai kemampuan berpikir kreatif calon guru. Kemampuan berpikir kreatif ini
penting untuk dilatih dan dikembangkan melalui soal open-ended bagi calon guru
sebagai bekal kompetensi yang harus dimiliki guru.
Untuk dapat mengetahui gambaran mengenai kemampuan berpikir kreatif
calon guru, peneliti akan memberikan soal open-ended materi segiempat kepada
mahasiswa pendidikan matematika semester VI Universitas Sanata Dharma untuk
melihat

kemampuan kognitif

mahasiswa tersebut.

Setelah itu,

peneliti

memberikan lagi soal open-ended materi segiempat kepada mahasiswa untuk
menjadi bahan analisis kemampuan berpikir kreatif calon guru dalam
menyelesaikan soal open-ended materi segiempat. Mahasiswa juga diberikan
kesempatan berdiskusi bersama mengenai open-ended, guna membangun
pemahaman akan soal open-ended. Kemudian peneliti juga memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk merancang soal open-ended materi
segiempat yang juga ditentukan penyelesaiannya. Mahasiswa diberi kesempatan
tersebut sebagai bahan analisis kemampuan berpikir kreatif calon guru dalam
merancang soal open-ended materi segiempat yang mereka buat sendiri sebagai
bekal pengalaman calon guru. Hasil pekerjaan mahasiswa akan dianalisis
berdasarkan panduan penskoran berdasarkan kriteria berpikir kreatif yang telah
dibuat peneliti.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan
berpikir kreatif mahasiswa semester VI pendidikan matematika Universitas Sanata
Dharma dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended pada pokok
bahasan bangun datar segiempat. Dengan tujuan penelitian tersebut, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
deskriptif menurut Sukmadinata (2008:72) adalah suatu bentuk penelitian untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik
fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Kemudian penelitian
dengan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat dan waktu penelitan ini, sebagai berikut:
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1. Tempat penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kampus III Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang berlokasi di Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.
2. Waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019,
sedangkan pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai
bulan April 2019.
C. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah 6 orang mahasiswa semester VI pada mata
kuliah pengajaran mikro Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta yang dipilih dari 16 mahasiswa kelas D pengajaran
mikro. Adapun pertimbangan dalam pemilihan subyek penelitian adalah peneliti
ingin menganalisis kemampuan berpikir kreatif mahasiswa semester VI pada mata
kuliah pengajaran mikro secara mendalam dalam menyelesaikan dan merancang
soal open-ended pokok bahasan segiempat. Pemilihan 6 subyek tersebut
didasarkan kepada kemampuan kognitif mahasiswa dalam menyelesaikan soal
open-ended segiempat dengan masing-masing kategori kemampuan kognitif
terdiri dari 2 mahasiswa, yaitu kategori kemampuan kognitif tinggi, kemampuan
kognitif sedang dan kemampuan kognitif rendah.
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D. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif mahasiswa
semester VI dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended pada pokok
bahasan segiempat.

E. Bentuk Data Penelitian
Bentuk data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berupa data
kualitatif dalam penelitian ini antara lain:
1. Data Hasil Pekerjaan Mahasiswa
Data hasil pekerjaan mahasiswa diperoleh dari jawaban yang diberikan
mahasiswa sebagai subyek dalam menyelesaikan soal open-endede pokok
bahasan segiempat. Setiap jawaban subyek penelitian akan dianalisis dengan
panduan penskoran kriteria berpikir kreatif yang telah dibuat oleh peneliti.
Kemudian hasil analisis akan digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan
berpikir kreatif mahasiswa dalam menyelesaikan soal open-ended.
2. Data Hasil Rancang Soal Open-ended
Data hasil rancang soal open-ended diperoleh dari hasil mahasiswa
merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat. Setiap hasil
rancangsan soal open-ended beserta dengan penyelesaiannya akan dianalisis
terlebih dahulu berdasarkan karakteristik soal open-ended. Kemudian setelah
diketahui soal-soal yang merupakan soal open-ended, maka analisis
dilanjutkan dengan berdasarkan pada pedoman penskoran kriteria berpikir
kreatif yang telah dibuat peneliti. Hasil analisis akan digunakan untuk
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mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam merancang
soal open-ended pokok bahasan segiempat.
3. Data Hasil pembelajaran handout open-ended
Data hasil pembelajaran handout open-ended diperoleh dari hasil interaksi
dan tanya jawab dalam diskusi pembelajaran handout open-ended. Data ini
tidak akan dianalisis, namun hanya akan menjadi data pendukung dalam
pembahasan penelitian mengenai pemahaman akan open-ended. Data hasil
pembelajaran handout open-ended ini berupa catatan hasil tanya jawab
terhadap diskusi handout open-ended.
4. Data Hasil Catatan Lapangan
Data hasil catatan lapangan diperoleh dari hasil pencatatan hal-hal yang
sampaikan subyek pada saat berbincang-bincang bersama sebelum kegiatan
diskusi pembelajaran handout open-ended. Data ini hanya sebagai pendukung
dalam pembahasan penelitian. Data hasil catatan lapangan ini berupa uraian
deskripsi hal-hal yang dianggap penting untuk dicatat oleh peneliti.
5. Data Hasil Wawancara
Data hasil wawancara diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam
terhadap 6 mahasiswa yang menjadi subyek penelitian. Wawancara dilakukan
untuk memperkuat data hasil pekerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan soal
open-ended segiempat dan data hasil rancangan soal open-ended dalam
merancang soal open-ended segiempat. Data hasil wawancara ini berupa
catatan jawaban subyek terhadap pernyataan wawancara, rekaman wawancara
dan foto saat kegiatan wawancara.
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F. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini,
metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1. Tes
Tes merupakan suatu alat ukur yang diberikan kepada individu untuk
mendapatkan jawaban. Dalam penelitian ini tes menyelesaikan soal openended ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif mahasiswa
semester VI micro teaching kelas D dalam menyelesaikan soal open-ended
pada pokok bahasan bangun datar segiempat dan untuk mengetahui tingkat
kemampuan berpikir kreatif dari beberapa mahasiswa yang dipilih sebagai
subjek penelitian. Bentuk tes yang digunakan adalah tes uraian.
2. Merancang Soal Open-ended
Merancang soal open-ended

bertujuan untuk mengetahui tingkat

kemampuan berpikir kreatif subjek penelitian sebagai calon guru dalam
merancang salah satu alat evaluasi pembelajaran. Metode ini dilaksanakan
dalam dua pertemuan dan banyaknya soal yang dirancang disesuaikan dengan
kemampuan subjek merancang soal open-ended dalam waktu tertentu setiap
pertemuannya.
3. Pembelajaran Handout Open-ended
Menurut Indrizal (2014:76) FGD (Focus Group Discussion) dapat
didefinisikan sebagai “suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data
kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah
atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator”. Pada
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penelitian ini, FGD dilakukan untuk menjadi sarana pembelajaran handout
open-ended. Subyek bersama peneliti berdiskusi bersama mengenai openended untuk membagun pemahaman mengenai pendekatan open-ended
terutama soal open-ended. Hal tersebut akan berguna bagi subyek dalam
merancang soal open-ended.
4. Catatan Lapangan
Menurut Moleong (2007) catatan lapangan adalah catatan tertulis
mengenai hal-hal yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dengan
tujuan pengumpulan data pada penelitian. Pada penelitian ini, catatan
lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting dan berguna untuk
mendukung data diskusi pembelajaran handout open-ended. Peneliti mencatat
hal-hal penting tersebut pada saat berbincang-bincang bersama sebelum
kegiatan diskusi pembelajaran handout open-ended.
5. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu (Sugiyono: 2013). Jenis wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Dalam penelitian ini, tujuan
dilakukannya wawancara adalah untuk mendalami jawaban terkait kriteria
kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam menyelesaikan dan merancang
soal open-ended pokok bahasan segiempat. Wawancara dilakukan dengan
cara merekam proses wawancara untuk setiap subyek penelitian.
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G. Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono,
2013), tetapi dalam penelitian ini juga diperlukan instrumen pendukung.
Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu
instrumen pembelajaran yang berupa modul dan instrumen pengumpulan data
yang berupa soal tes, pedoman merancang soal dan pedoman wawancara.
Instrumen pendukung tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran pada penelitian ini berupa modul. Modul tersebut
berisi materi mengenai pengertian dan teori dari open-ended, karakteristik
dari soal open-ended, cara membuat atau mengembangkan soal open-ended,
dan contoh-contoh soal open-ended yang berkaitan dengan materi bangun
datar segiempat.
2. Instrumen Pengumpulan Data Hasil Menyelesaikan dan Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Instrumen pengumpulan data hasil menyelesaikan dan merancang soal
open-ended pokok bahasan segiempat terdiri dari dua instrumen sebagai
berikut:
a. Soal Tes
Soal tes pada penelitian ini berupa 6 soal open-ended materi
segiempat. Soal ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan
kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal open-ended pada
materi segiempat. Kisi-kisi dari soal tes dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Soal Tes
Kriteria
Berpikir
Kreatif

Materi Pokok

Indikator

Jenis-jenis bangun Menentukan berbagai jenis
datar segiempat
segiempat.
Mengidentifikasi berbagai jenis
Jenis-jenis bangun
segiempat dan menyebutkan
datar segiempat
sifat-sifatnya.
Keliling dan luas Menentukan keliling dan luas
segiempat
segiempat.
Keliling dan luas Menghitung luas segiempat
segiempat
gabungan.
Menaksir
luas
Menghitung luas taksiran suatu
bangun datar yang
bangun datar tidak beraturan.
tak beraturan

Kefasihan
Fleksibilitas
Kebaruan

Nomor
Soal
1
2
3a dan
3b
4
5

b. Pedoman Merancang Soal
Pada penelitian ini, mahasiswa akan merancang soal dalam dua kali
kegiatan. Rancangan soal yang mahasiswa buat atau ajukan dilengkapi dengan
penyelesaian. Rancangan soal tersebut harus memenuhi karakteristik dari soal
open-ended dan kriteria dari berpikir kreatif. Berikut ini kisi-kisi dari pedoman
merancang soal:
Tabel 3.2. Kisi-kisi Pedoman Merancang Soal Open-Ended
Kriteria
Berpikir
Kreatif
Kefasihan

Fleksibilitas

Kebaruan

Indikator yang Ingin Dicapai
Mahasiswa mampu membuat atau
mengajukan paling sedikit dua soal
dan mampu menjawab dengan benar
soal-soal tersebut.
Mahasiswa mampu membuat atau
mengajukan soal yang mempunyai
cara penyelesaian lebih dari satu cara
yang berbeda.
Mahasiswa
mampu
membuat
(mengajukan) paling sedikit dua soal
berbeda, bila konsep matematika yang
digunakan berbeda atau mahasiswa

Bentuk Petunjuk

Buatlah dan selesaikanlah
soal-soal
open-ended
dengan ketentuan pokok
bahasan
bangun
datar
segiempat untuk kelas VII
yang sesuai dengan KD
3.11 dan KD 4.11.
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Kriteria
Berpikir
Kreatif

Indikator yang Ingin Dicapai

Bentuk Petunjuk

mampu
membuat
(mengajukan)
paling sedikit dua soal yang tidak
biasa, bila soal tersebut memiliki
kualitas yang tinggi.

c. Pedoman Wawancara
Peneliti melaksanakan wawancara untuk mendapatkan data yang dapat
memperkuat data hasil tes dan data hasil merancang soal. Wawancara
dilaksanakan dengan beberapa mahasiswa yang dipilih berdasarkan tingkat
kemampuan berpikir kreatifnya. Berikut ini kisi-kisi pedoman wawancara hasil
menyelesaikan soal tes dan kisi-kisi pedoman wawancara hasil merancang soal
open-ended:
Tabel 3.3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Hasil Menyelesaikan Soal Tes
No.
Soal
1

2

3

4

5

Kriteria
Berpikir
Kreatif
Kefasihan,
Fleksibilitas
dan Kebaruan
Kefasihan,
Fleksibilitas
dan Kebaruan
Kefasihan,
Fleksibilitas
dan Kebaruan
Kefasihan,
Fleksibilitas
dan Kebaruan

Kefasihan,
Fleksibilitas
dan Kebaruan

Aspek yang Diukur
berdasarkan Indikator
Soal

 Pemahaman
terhadap
soal.
 Menyelesaikan
soal,
meliputi
cara
penyelesaian
yang
dipilih,
dan
solusi
(jawaban)
yang
diperoleh.
 Kesulitan yang dialami.
 Karakteristik soal openended.

Pertanyaan
1. Apa yang dapat anda
pahami dari soal tersebut?
2. Dari memahami soal
tersebut, apakah anda
langsung
mengetahui
suatu cara pasti untuk
menyelesaikan
soal
tersebut?
3. Ceritakan mengapa anda
memilih
cara
penyelesaian seperti yang
anda tuliskan di lembar
jawaban anda ini!
4. Apakah anda mengalami
kesulitan
dalam
menemukan penyelesaian
dari soal ini? Jelaskan!
5. Berikan pendapat anda
mengenai soal yang anda
kerjakan ini?
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Tabel 3.4. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Hasil Merancang Soal Open-Ended
Kriteria
Berpikir
Kreatif

Kefasihan
Fleksibilitas
Kebaruan

Aspek yang Dilihat

Pertanyaan

 Pemilihan
indikator soal
 Pemilihan
sumber referensi
 Banyaknya soal
yang dibuat
 Strategi
penyelesaian
yang dipilih

1. Mengapa anda membuat soal dengan
indikator seperti ini?
2. Apakah indikator tersebut sesuai
dengan materi pokok pada KD
tersebut?
3. Berdasarkan sumber yang anda pilih,
apakah dapat dijadikan referensi untuk
merancang
soal
open-ended?
Mengapa?
4. Ceritakan mengenai soal yang anda
buat ini!
5. Kemudian mengenai penyelesaiannya,
tolong
jelaskan
alasan
anda
memberikan penyelesaian seperti itu?

H. Validasi Data
Validasi data dalam penelitian ini adalah validasi isi dan triangulasi. Untuk
menguji validasi isi, peneliti melakukan expert judgement. Peneliti meminta
pendapat dari beberapa ahli mengenai kesesuaian isi dari instrumen soal,
instrumen pedoman wawancara dan instrumen pedoman merancang soal.
Beberapa ahli tersebut antara lain adalah dosen pembimbing peneliti dan dosen
lain. Kemudian menurut Sugiyono (2013) mengenai triangulasi dalam pengujian
kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara
dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi cara (teknik).
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono,
2013). Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari tes soal open-ended
dengan hasil wawancara, dan peneliti juga membandingkan data yang diperoleh
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dari rancangan soal open-ended dengan hasil penyelesaian soal tersebut dan hasil
wawancara.

I. Metode Analisis Data
Data hasil penelitian diperoleh dari hasil menyelesaikan dan merancang soal
open-ended serta hasil wawancara. Data tersebut akan dianalisis menggunakan
teori Miles dan Huberman (Sugiyono: 2013), adapun langkah-langkah analisis
data tersebut sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Dalam mereduksi data penelitian, peneliti akan merangkum, memilih halhal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
dari data yang dimiliki. Data yang direduksi adalah data hasil wawancara
dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended. Data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai informasi yang
mendukung

kriteria

kefasihan,

fleksibilitas,

dan

kebaruan

dalam

menyelesaikan dan merancang soal open-ended segiempat.
2. Penyajian Data
Data yang sudah direduksi tersebut akan disajikan. Data disajikan dalam
bentuk uraian singkat dan tabel, agar data menjadi lebih terorganisasi,
tersusun dalam pola hubungan dan mudah dipahami. Penyajian data dalam
penelitian ini berupa tabel dan uraian yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

Data yang sudah direduksi atau dikelompokkan berdasarkan kriteria
kemampuan berpikir kreatif dan data tersebut sudah disajikan dalam bentuk
uraian dan tabel, maka data tersebut akan diproses dalam kegiatan penarikan
kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini meliputi kegiatan
triangulasi data, yaitu kegiatan menyelesaikan dan merancang soal openended segiempat dan kegiatan wawancara. Kemudian dilakukan kegiatan
mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif subyek
penelitian.
Berdasarkan penjelasan teknik analisis menurut Miles dan Huberman
tersebut, peneliti melakukan analisis data menggunakan panduan sebagai berikut
ini:
1. Analisis Kriteria Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa akan dianalisis berdasarkan
masing-masing kriteria yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Setiap
kriteria akan diberi skor 0, 1, 2 atau 3 sesuai dengan komponen jawaban yang
diberikan. Komponen penilaian untuk masing-masing kriteria berpikir kreatif
merupakan hasil peleburan dan modifikasi teori Cooney dan Bosch (dalam
Moma, 2015). Berikut ini adalah komponen kemampuan berpikir kreatif yang
dibuat peneliti:
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Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Kriteria Berpikir Kreatif dalam Menyelesaikan Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Kriteria
Kefasihan

Fleksibilitas

Tidak
memberikan
jawaban
atau
memberikan
satu
jawaban yang tidak
tepat
Memberikan
satu
jawaban yang tepat
atau
memberikan
beberapa
jawaban
dengan beragam cara
penyelesaian namun
jawaban
yang
diberikan
tidak
lengkap dan tidak tepat
Memberikan lebih dari
satu jawaban dengan
beragam
cara
penyelesaian namun
hanya
beberapa
jawaban yang lengkap
dan tepat

Tidak
memberikan
jawaban
atau
memberikan
satu
gagasan yang tidak
sesuai (tidak tepat)
Memberikan
satu
gagasan yang tepat
atau memberikan lebih
dari satu gagasan
namun gagasan yang
diberikan tidak tepat

Kebaruan

Skor

0

1

2

3

Memberikan lebih dari
satu jawaban dengan
beragam
cara
penyelesaian
yang
lengkap dan tepat

Tidak
jawaban

memberikan

Memberikan jawaban
baru dan berbeda dari
hasil
memeriksa
jawaban yang diberikan
dengan tidak tepat atau
memberikan jawaban
unik dengan tidak tepat

Memberikan lebih dari
satu gagasan namun
hanya
beberapa
gagasan yang tepat

Memberikan jawaban
baru dan berbeda dari
hasil
memeriksa
jawaban yang diberikan
dengan tepat namun
tidak lengkap atau
memberikan jawaban
unik
dengan
tepat
namun tidak lengkap
Memberikan lebih dari Memberikan jawaban
satu gagasan yang baru dan berbeda dari
sesuai dan tepat
hasil
memeriksa
jawaban yang diberikan
dengan lengkap dan
tepat atau memberikan
jawaban unik dengan
lengkap dan tepat

Kemudian menentukan skor total untuk masing-masing subyek dapat dituliskan
secara matematis sebagai berikut ini (Purwanto, 2010):
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Keterangan:
= Skor Subyek ke-i
=1, 2, 3, ... , 6
= skor yang diperoleh dari seluruh komponen kriteria berpikir kreatif
= total skor maksimal dari masing-masing komponen kriteria berpikir kreatif

2. Analisis Kriteria Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Merancang Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat
Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa akan dianalisis berdasarkan
masing-masing kriteria yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Setiap
kriteria akan diberi skor 0, 1, 2 atau 3 sesuai dengan komponen jawaban yang
diberikan. Komponen penilaian untuk masing-masing kriteria berpikir kreatif
merupakan hasil peleburan dan modifikasi teori Cooney dan Bosch (dalam
Moma, 2015). Berikut ini adalah komponen kemampuan berpikir kreatif yang
dibuat peneliti:
Tabel 3.6 Pedoman Penilaian Kriteria Berpikir Kreatif dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Kriteria
Kefasihan

Fleksibilitas

Kebaruan

Tidak
memberikan
penyelesaian
untuk
soal open-ended
Atau
Memberikan satu cara
penyelesaian
untuk
soal open-ended yang
tidak sesuai konteks
soal (tidak tepat)

Tidak
memberikan
soal open-ended
Atau
Memberikan
suatu
soal open-ended yang
sama (idenya) dengan
soal
open-ended
lainnya
dan
penyelesaian
yang
diberikan tidak tepat

Skor

0

Tidak
memberikan
soal open-ended
Atau
Memberikan satu soal
open-ended
yang
penyelesaiannya tidak
tepat
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Kriteria
Kefasihan

Fleksibilitas

Kebaruan

Skor

1

Memberikan satu soal
open-ended
yang
penyelesaiannya tepat
Atau
Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
namun penyelesaian
yang diberikan tidak
lengkap dan tidak tepat

Memberikan satu cara
penyelesaian
untuk
soal
open-ended
dengan tepat
Atau
Memberikan lebih dari
satu cara penyelesaian
soal
open-ended
namun
cara
penyelesaian tersebut
tidak tepat dan tidak
lengkap

2

Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
dengan
beberapa
penyelesaian dari soal
open-ended
yang
lengkap dan tepat

Memberikan lebih dari
satu cara penyelesaian
soal
open
-ended
namun hanya beberapa
(salah
satu)
cara
penyelesaian
yang
tepat dan lengkap

3

Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
dengan penyelesaian
yang
diberikan
lengkap dan tepat

Memberikan lebih dari
satu cara penyelesaian
soal
open-ended
dengan tepat, sesuai
dan lengkap

Memberikan
suatu
soal open-ended yang
sama (idenya) dengan
soal
open-ended
lainnya
dan
penyelesaian
yang
diberikan tepat
Atau
Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
yang mana salah satu
soal memiliki ide yang
sama dengan soal
open-ended
lainnya
dan penyelesaian yang
diberikan tidak tepat
Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
yang mana salah satu
soal memiliki ide yang
sama dengan soal
open-ended
lainnya
dan penyelesaian yang
diberikan tepat
Atau
Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
yang berbeda dengan
ide soal merupakan ide
dari pemikiran sendiri
dan penyelesaian yang
diberikan tidak tepat
Memberikan lebih dari
satu soal open-ended
yang berbeda dengan
ide
dari
soal
merupakan ide dari
pemikiran sendiri dan
penyelesaian
yang
diberikan tepat

Kemudian menentukan skor total untuk masing-masing subyek dapat dituliskan
secara matematis sebagai berikut ini (Purwanto, 2010):
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Keterangan:
= Skor Subyek ke-i
=1, 2, 3, ... , 6
= skor yang diperoleh dari seluruh komponen kriteria berpikir kreatif
= total skor maksimal dari masing-masing komponen kriteria berpikir kreatif

Kemudian skor masing-masing yang diperoleh subyek dalam menyelesaikan
soal open-ended segiempat dan merancang soal open-ended segiempat
disesuaikan dengan kategori kemampuan berpikir kreatif pada tabel berikut ini
(Oemar, 2001):
Tabel 3.7 Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif
Interval
85 – 100
70 – 84
55 – 69
40 – 54
0 – 39

Kategori Kemampuan
Berpikir Kreatif
Sangat Kreatif
Kreatif
Cukup Kreatif
Kurang Kreatif
Sangat Kurang Kreatif

J. Prosedur Penelitian
Pada saat penelitian terdapat beberapa prosedur yang dilaksanakan peneliti
yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis data. Berikut ini
penjelasan dari tahapan tersebut:
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1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, peneliti terlebih dahulu meminta izin untuk
melakukan penelitian di kelas pembelajaran micro teaching kelas D Program
Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Peneliti meminta
izin dengan dosen pengampu mata kuliah pembelajaran micro teaching kelas
D, sekaligus membuat kesepakatan mengenai waktu yang akan digunakan
untuk penelitian.
Persiapan dilanjutkan dengan membuat proposal penelitian dan instrumen
penelitian. Instrumen penelitian yang dibuat

berupa instrumen tes

menyelesaikan soal open-ended segiempat, intrumen pembelajaran, instrumen
pedoman merancang soal open-ended segiempat dan intrumen pedoman
wawancara. Kemudian peneliti melakukan validasi semua intrumen penelitian
yang sudah dibuat dengan dosen pembimbing dan dosen ahli lain.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan penelitian, hal pertama yang dilakukan peneliti
adalah dengan memilih subyek penelitian dari seluruh mahasiswa
pembelajaran micro teaching kelas D. Seluruh mahasiswa tersebut diberikan
tes menyelesaikan soal open-ended segiempat yang terdiri dari 6 soal uraian.
Kemudian dari hasil tes tersebut dipilih 6 mahasiswa berdasarkan
kemampuan kognitifnya.
Keenam mahasiswa tersebut merupakan subyek dalam penelitian ini dan
dilakukan kegiatan wawancara kepada keenam subyek tersebut untuk
mengetahui kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal open-
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ended pokok bahasan segiempat. Sebelum subyek merancang soal openended segiempat, peneliti bersama dengan subyek melakukan kegiatan
pembelajaran berupa diskusi handout open-ended dan diperoleh data hasil
diskusi sebagai pendukung data penelitian. Kemudian subyek diajak
merancang soal open-ended segiempat yang dilaksanakan dalam dua kali
pertemuan. Setelah diperoleh data hasil merancang soal open-ended
segiempat tersebut, peneliti dan subyek melakukan kegiatan wawancara untuk
mengetahui kemampuan berpikir kreatif dalam merancang soal open-ended.
3. Tahap Analisis Data
Data yag diperoleh dalam penelitian ini yang berupa data hasil
menyelesaikan soal open-ended segiempat, data hasil merancang soal openended segiempat dan data hasil wawancara dalam menyelesaikan dan
merancang soal open-ended segiempat, akan dianalisis sesuai dengan metode
analisis yang telah ditentukan oleh peneliti.
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BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan
Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti. Hal
pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menyiapkan proposal penelitian.
Kemudian setelah proposal disiapkan, peneliti menyiapkan surat ijin
penelitian yang akan ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah
pengajaran mikro kelas D Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma
tahun akademik 2018/2019. Peneliti menemui dosen pengampu mata kuliah
pengajaran mikro untuk meminta ijin melakukan penlitian di kelas pengajaran
mikro pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2019,
peneliti melaksanakan perkenalan kepada mahasiswa pengajaran mikro kelas
D. Persiapan selanjutnya adalah peneliti menyiapkan instumen penelitian
yang berupa soal tes open-ended, lembar rancangan soal open-ended, dan
pedoman wawancara untuk menyelesaikan soal open-ended dan merencang
soal open-ended. Sebelum instrumen tersebut digunakan untuk menganalisis
tingkat kemampuan berpikir kreatif subyek penelitian, terlebih dahulu
intrumen tersebut dikonsultasikan dan divalidasi oleh dosen pembimbing dan
dosen ahli lainnya. Penilaian dari validator dapat dilihat pada Lampiran 2.
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2. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini merupakan pelaksanaan pengambilan data yang
digunakan untuk analisis kemampuan berpikir kreatif subyek penelitian.
Pengambilan data dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari pengambilan
data hasil pekerjaan subyek dalam menyelesaikan soal open-ended dan
sampai kepada pengambilan data hasil wawancara. Berikut ini disajikan
jadwal pelaksanaan pengambilan data penelitian:
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian
Hari, Tanggal Pelaksanaan
27 Maret 2019
4 April 2019
9 April 2019
9 April 2019 -10 April 2019
11 April 2019
5 April 2019 – 23 April 2019
15 April 2019 – 26 April 2019

Kegiatan Pengambilan Data
Menyelesaikan Soal Open-ended
Pembagian handout
Pembelajaran (Diskusi) Handout
Merancang Soal Open-ended
Merancang Soal Open-ended (Susulan)
Wawancara Hasil Pekerjaan Subyek
dalam Menyelesaikan Soal Open-ended
Wawancara Hasil Pekerjaan Subyek
dalam Merancang Soal Open-ended

a. Pemilihan Subyek Penelitian
Pemilihan subyek penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019 di
ruang K.405. Pemilihan subyek ditujukan kepada 16 mahasiswa
pembelajaran micro teaching kelas D dengan cara memberikan tes
menyelesaikan soal open-ended segiempat. Subyek dipilih berdasarkan
kelompok kemampuan kognitif dalam menyelesaikan soal open-ended
segiempat. Dipilih 6 mahasiswa sebagai subyek penelitian yang terdiri dari
2 mahasiswa dengan kemampuan kognitif tinggi, 2 mahasiswa dengan
kemampuan kognitif sedang dan 2 mahasiswa dengan kemampuan kognitif
rendah. Tes menyelesaikan soal open-ended segiempat juga digunakan
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sebagai salah satu sarana untuk dapat mendeskripsikan kemampuan berpikir
kreatif mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Sanata Dharma. Bentuk soal open-ended segiempat adalah soal
uraian open-ended masalah kontekstual matematika materi segiempat dan
soal uraian open-ended segiempat tersebut terdiri dari enam buah soal.
Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal open-ended tersebut adalah
100 menit.
Hasil pekerjaan 16 mahasiswa tersebut diskoring berdasarkan penilaian
soal open-ended untuk mendapatkan hasil penilaian dalam menyelesaikan
soal open-ended segiempat. Pemilihan subyek ditentukan berdasarkan
kelompok kemampuan kognitif yang diperoleh melalui perhitungan standar
deviasi pengelompokan atas 3 rangking, agar semua kelompok kemampuan
kognitif dari subyek penelitian dapat terakomodasi.
Secara umum, batas-batas kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.2 Kelompok Kemampuan Kognitif Mahasiswa Semester 6
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma
Skor

Kelompok
Kemampuan kognitif tinggi
Kemampuan kognitif sedang
Kemampuan kognitif rendah

Berikut ini adalah hasil penilaian dan pengelompokan berdasarkan
kemampuan kognitif mahasiswa semester 6 pembelajaran micro teaching
kelas D.
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian dan Pengelompokan Berdasarkan
Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kode
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

Soal
1
0
2
2
2
0
1
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2

Soal Open-ended Segiempat
Soal
Soal
Soal
Soal
2
3a
3b
4
1
1
2
3
1
2
0
3
1
3
2
1
1
3
2
1
2
3
0
3
1
2
2
3
1
3
2
3
2
1
2
3
2
3
1
3
1
3
3
2
1
3
3
3
1
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3

Soal
5
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1

Skor
7
8
9
9
9
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15

Kelompok

Kemampuan
kognitif
rendah

Kemampuan
kognitif
sedang

Kemampuan
kognitif
tinggi

Kemudian berdasarkan hasil penilaian dan pengelompokan berdasarkan
kemampuan kognitif mahasiswa, maka mahasiswa yang dipilih menjadi
subyek penelitian adalah S1, S3, S6, S10, S15 dan S16.
b. Pengambilan Data Penelitian
Pada tanggal 4 April 2019, keenam subyek diberi handout open-ended
untuk dibaca dan dipahami sebelum dilaksanakan diskusi. Diskusi ini
dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada subyek mengenai
open-ended dan sebagai sarana untuk tanya-jawab mengenai hal-hal yang
kurang dipahami dari open-ended. Diskusi dilaksanakan 20 menit sebelum
memulai untuk merancang soal open-ended di tanggal 9 April 2019.
Merancang soal open-ended dilaksanakan dua kali yang bertempat di ruang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

diskusi 5 perpustakaan Universitas Sanata Dharma Kampus III, dengan
masing-masing waktu yang disediakan adalah 100 menit. Pada tanggal 9
April 2019, hanya 5 subyek yang ikut melaksanakan merancang soal openended dikarenakan berhalangan hadir. Kemudian seorang subyek tersebut,
mengganti hari merancang soal open-ended pada hari Kamis, 11 April 2019.
Kemudian tanggal 10 April 2019, keenam subyek hadir untuk melaksanakan
merancang soal open-ended. Soal-soal yang dirancang subyek akan
dianalisis untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatifnya dalam
mengajukan (merancang) soal open-ended.
Wawancara untuk hasil menyelesaikan soal open-ended dilaksanakan
pada rentang waktu 5 April 2019 sampai 15 April 2019. Wawancara ini
dilaksanakan untuk mengkonfirmasi beberapa hal terkait kriteria berpikir
kreatif yang belum diperoleh dari hasil pekerjaan subyek dalam
menyelesaikan soal open-ended dan wawancara ini dilaksanakan kepada 6
subyek yang sudah dipilih. Kemudian wawancara untuk hasil merancang
soal open-ended dilaksanakan pada rentang waktu 15 April 2019 sampai 26
April 2019. Wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasi beberapa hal
terkait kesesuaian soal yang dibuat dengan indikator, sumber, karakteristik
open-ended dan kriteria berpikir kreatif. Wawancara hasil merancang soal
open-ended ini dilaksanakan kepada 6 subyek yang sudah dipilih. Berikut
ini disajikan jadwal wawancara setiap subyeknya:
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Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Wawancara
Tanggal Wawancara
Menyelesaikan Soal
Open-ended
5 April 2019
10 April 2019
5 April 2019
12 April 2019
23 April 2019
10 April 2019

Subyek
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Tanggal Wawancara
Merancang Soal
Open-ended
26 April 2019
25 April 2019
15 April 2019
24 April 2019
23 April 2019
23 April 2019

B. Data Penelitian
1. Data Pekerjaan Subjek dalam Menyelesaikan Soal Open-ended
Berikut ini akan disajikan tabel yang berupa deskripsi jawaban subyek
dalam menyelesaikan soal open-ended segiempat:
Tabel 4.5 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 1
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
tidak
tepat
sehingga
jawaban yang diberikan
tidak tepat.
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Subyek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

S3

Langkah
penyelesaian
kurang tepat sehingga
terdapat jawaban yang
diberikan tidak tepat.

S6

Langkah
penyelesaian
sudah
tepat,
namun
jawaban yang diberikan
tidak lengkap.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

Subyek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
sudah tepat dan jawaban
yang diberikan sudah
tepat dan lengkap.

S10

Tabel 4.6 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 2
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
tepat, namun jawaban
yang diberikan tidak
lengkap.
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Subyek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
tepat, namun jawaban
yang diberikan kurang
lengkap

S15

Tabel 4.7 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 3a
Subjek

S1

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
tidak
tepat
sehingga
jawaban yang diberikan
tidak tepat.
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Subjek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

S6

Langkah
penyelesaian
tepat hanya tidak teliti
dalam
operasi
matematika,
sehingga
jawaban yang diberikan
tidak tepat

S16

Langkah
penyelesaian
sudah tepat dan jawaban
yang diberikan tepat.
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Tabel 4.8 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 3b
Subjek

S1

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
yang diberikan tidak
tepat, sehingga jawaban
yang diberikan juga tidak
tepat.
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Subjek

S6

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
yang diberikan kurang
tepat dan jawaban yang
diberikan kurang tepat.
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Subjek

S10

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
yang diberikan tepat dan
jawaban yang diberikan
tepat dan lengkap.
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Tabel 4.9 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 4
Subjek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

S1

Langkah
penyelesaian
yang diberikan tidak tepat
sehingga jawaban yang
diberikan tidak tepat.

S3

Tidak
memberikan
penyelesaian
yang
lengkap, sehingga tidak
memberikan
jawaban
untuk soal nomor 4.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Subjek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
yang diberikan sudah
tepat dan jawaban yang
diberikan
tepat
dan
lengkap

S15

Tabel 4.10 Contoh Data Hasil Pekerjaan Subyek Soal Nomor 5
Subjek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

S1

Tidak memberikan jawaban

Tidak
memberikan
penyelesaian

S10

Langkah
penyelesaian
tidak tepat dan tidak
memberikan
jawaban
yang lengkap.
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Subjek

Hasil Pekerjaan Menyelesaikan Soal Openended

Deskripsi

Langkah
penyelesaian
tepat,
namun
tidak
memberikan
jawaban
yang lengkap.

S15

2. Data Pekerjaan Subjek dalam Merancang Soal Open-ended
Berikut ini akan disajikan tabel yang berupa deskripsi soal rancangan
subyek dalam merancang soal open-ended segiempat:
Tabel 4.11 Contoh Data Soal Rancangan Subyek
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan Merancang Soal
Open-ended

Deskripsi
Indikator: menentukan luas
segiempat.
Materi pokok: kelililing dan
luas segiempat.
Soal mengenai pembagian
tanah warisan untuk 5 orang
anak.
Tujuan: menentukan luas
tanah anak pertama yang
berbentuk segiempat.
Penyelesian:
2
cara
penyelesaian.
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Subyek

S3

S6

S10

S15

Hasil Pekerjaan Merancang Soal
Open-ended

Deskripsi
Indikator:
menentukan
banyaknya segiempat yang
terbentuk.
Materi pokok: kelililing dan
luas segiempat.
Soal mengenai membentuk
menjadi beberapa segiempat
pada selembar kertas dengan
syarat tertentu.
Tujuan:
menentukan
banyaknya kertas bentuk
segiempat yang terbentuk.
Penyelesian:
2
cara
penyelesaian.
Indikator:
menyebutkan,
menggambarkan,
dan
membedakan
jenis-jenis
bangun datar segiempat.
Materi pokok: jenis-jenis
dan sifat-sifat bangun datar
segiempat..
Soal mengenai menggambar
rumah dengan bentukbentuk segiempat dan syarat
tertentu.
Tujuan:
menggambar
rumah.
Penyelesian: 3 cara
penyelesaian.
Indikator: menentukan luas
trapesium.
Materi pokok: kelililing dan
luas segiempat.
Soal mengenai pemahaman
konsep luas trapesium dari
luas persegi panjang.
Tujuan:
menentukan
kesimpulan
dari
hasil
pekerjaan.
Penyelesian: 2 cara
penyelesaian.
Indikator:
menyelesaikan
keliling segiempat.
Materi pokok: kelililing dan
luas segiempat.
Soal mengenai menentukan
unsur-unsur
dari
suatu
segiempat.
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Subyek

Hasil Pekerjaan Merancang Soal
Open-ended

S16

Deskripsi
Tujuan:
menentukan
panjang dan lebar persegi
panjang.
Penyelesian: 15 cara
penyelesaian.
Indikator: menentukan luas
segiempat dari ilustrasi yang
diberikan.
Materi pokok: kelililing dan
luas segiempat.
Soal mengenai langkah pion
kuda pada catur.
Tujuan: menentukan luasan
yang terbentuk dari langkah
pion kuda pada catur.
Penyelesian: 3 cara

3. Data Wawancara
Wawancara penelitian ini dilakukan dua tahap yaitu wawancara dalam
menyelesaikan soal open-ended dan wawancara dalam merancang soal openended. Wawancara dalam menyelesaikan soal open-ended dilaksanakan dengan
tujuan untuk memperkuat data hasil pekerjaan keenam subyek dalam
menyelesaikan soal open-ended terkait kriteria-kriteria dalam berpikir kreatif.
Kemudian wawancara dalam merancang soal open-ended dilaksanakan dengan
tujuan untuk mendukung data hasil merancang soal open-ended keenam
subyek. Hasil transkrip wawancara dalam menyelesaikan soal open-ended dan
wawancara dalam merancang soal open-ended dapat dilihat pada Lampiran 3.5
dan Lampiran 3.6.
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C. Analisis Data Menyelesaikan Soal Open-ended
Berikut ini adalah hasil analisis dari data hasil tes dan wawancara dalam menyelesaikan soal open-ended segiempat yang mengacu
panduan pada tabel 3.5 dan tabel 3.7:
Tabel 4.12 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 1
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Untuk soal no.1, bagaimana pemahamanmu
tentang soal tersebut?
S1: Aku kira soal no. 1 ini membuat satu buah
puzzel persegi yang mana setiap bagiannya terdiri
dari ketiga kertas origami yang diberikan.
P: Berdasarkan puzzel yang kamu buat, apakah
sudah lebih dari 3 bagian? (untuk bagian-bagian
puzzel)
S1: Sudah 4 bagian, karena bentuk puzzel persegi
yang terbentuk ikut dihitung (menjadi bagian dari
puzzel)
P: coba sekarang, apakah kamu bisa membuat
ketiga puzzel tersebut?
S1: bisa kak,

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S1 mampu
memahami soal dengan
arahan dari peneliti
pada saat wawancara.
S1 mampu membuat
tiga puzzel tersebut
pada saat wawancara
dengan baik. Oleh
karena
penjelasan
tersebut,
maka
S1
sesungguhnya mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan
soal
no.1.
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Subyek

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Kalau dari soal no.1 ini, bagaimana kamu
memahami soal ini?
S3: Diberikan kertas origami, setelah membaca
soal ternyata disuruh merancang tiga buah kertas
origami tersebut menjadi tiga buah puzzel yang
berbeda dan satu origami dibentuk minimal 3
macam segiempat untuk bagian-bagian puzzelnya.
Sementara saya hanya mengetahui macam-macam
segiempat itu adalah jajar genjang, trapesium,
persegi dan persegi panjang.”

Analisis Kriteria
Kefasihan

Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S3 sudah
memahami
perintah
dari soal, akan tetapi S3
tidak memahami syarat
puzzel yaitu setiap
bagian puzzel harus
berupa lebih dari 3 jenis
segiempat. Hal ini
menyebabkan
dua
jawaban yang diberikan
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Subyek

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Apa alasan kamu mengerjakan soal no.1 ini
hanya 2 puzzel?
S6: Karena kehabisan kertas (salah membuat yang
di puzzel satunya), tetapi sekarang saya bisa
membuat puzzel tersebut jika disuruh.
P: Apakah puzzel tersebut sudah memenuhi syarat
soal?
S6: Sudah, karena bagian-bagian puzzel sudah
terdiri dari 4 jenis segiempat.”

Analisis Kriteria
Kefasihan
oleh S3 tidak tepat.
Oleh karena penjelasan
tersebut,
maka
S3
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan
soal
no.1.
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S6 sudah
memahami
perintah
soal dan syarat bagianbagian puzzel dengan
baik.
S6
mampu
membuat 2 puzzel
berbeda yang tepat
namun
S6
tidak
menjawab soal dengan
tepat. Oleh karena
penjelasan
tersebut,
maka
S6
kurang
mampu
memenuhi
kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan
soal
no.1.
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Subyek

S10

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
memahami soal ini?
S10: Sebenarnya tidak, tapi diawal saya itu
mikirnya, 3 kertas origami ini dijadikan satu
(menjadi satu puzzel) dengan 3 kertas origami ini
dipecah-pecah
bagiannya
menjadi
bangun
segiempat. Tetapi setelah dipahami lagi, ternyata
ada 3 kertas origami kemudian dibuat 3 buah
puzzel yang berbeda-beda.”

“P:Bagaimana pemahaman kamu terkait soal no 1
ini?
S15: Dikasih kertas ini kemudian dipotong-potong
jadi bagian-bagian puzzel itu berbentuk segiempat
yang minimal jenisnya itu 3 jenis dan apabila
disusun bagian-bagian puzzel itu harus membentuk
kertas origami persegi lagi.
P: apakah benar, masing-masing bagiannya itu
minimal 3 jenis segiempat?
S15: iya, minimal 3.
P: tapi coba dipahami kalimat „dengan setiap bagian
puzzel berupa lebih dari 3 jenis segiempat‟
S15: puzzel pertama yang salah nih...”

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S10 sudah
memahami
perintah
soal dan syarat bagianbagian puzzel dengan
baik. Hal ini dapat
dilihat
dari
diberikannya 4 jawaban
beragam dan benar.
Oleh karena penjelasan
tersebut, S10 sudah
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan
soal
no.1.
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S15 sudah
memahami
perintah
soal dengan baik, akan
tetapi
S15
tidak
memahami syarat soal
dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari ketiga
jawaban
yang
diberikan, terdapat satu
jawaban yang tidak
tepat
dikarenakan
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Subyek

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

P: Bagaimana pemahaman kamu akan soal ini?
S16: Membuat puzzel persegi dari kertas origami
ini yang terdiri dari minimal 3 segiempat sebagai
bagian-bagiannya. Ada puzzel yang saya buat dari
tengah, karena jika saya buat dari pinggir itu
nantinya akan susah membentuk segiempat bagian
tengahnya.
P: Tapi coba kamu baca dan pahami kalimat ini
“dengan setiap bagian puzzel berupa lebih dari 3
jenis segiempat”. Apa yang dapat kamu pahami?
S16: Berarti bagiannya harus lebih dari 3 jenis,
tapi punya saya ada yang bagiannya 3 jenis
sepertinya.”

Analisis Kriteria
Kefasihan
puzzel tersebut hanya
terdiri dari 3 jenis
segiempat saja. Oleh
karena
penjelasan
tersebut, S15 kurang
mampu
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan
soal
no.1
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S16 sudah
memahami
perintah
soal dan syarat bagianbagian puzzel dengan
baik. Hal ini dapat
dilihat
dari
diberikannya
tiga
jawaban beragam dan
benar. Oleh karena
penjelasan
tersebut,
maka
S16
sudah
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan
soal
no.1.
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Tabel 4.13 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 1
Subyek

S1

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Bagaimana cara kamu membuat puzzel ini?
S1: kalau yang puzzel dengan 5 bagian ini aku buat
persegi panjang dan persegi dulu diujung-ujungnya,
biar yang lain dibentuknya lebih mudah. Kalau
yang tiga puzzel lainnya itu menduga-duga
peletakan segiempatnya dan lebih mudah
memadukan persegi panjang, persegi, trapesium,
dan jajar genjang.”

“P: Bagaimana proses kamu merancang puzzel
tersebut?
S3: Awalnya saya melipat kertas origami tersebut
menjadi persegi panjang, kemudian dari situ saya
bisa membuat bagian-bagian tersebut menjadi jajar
genjang, trapesium dan persegi.”

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara, S1 mampu
membuat empat puzzel
pada saat wawancara
dengan
bantuan
peneliti. Ada dua cara
yang digunakan untuk
membuat puzzel. Oleh
karena
penjelasan
tersebut,
maka
S1
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan
soal no.1.
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara,
S3
memberikan
tiga
jawaban
dengan
menggunakan
cara
pembuatan puzzel yang
sama. Oleh karena
penjelasan
tersebut,
maka S3 belum mampu
secara
maksimal
memenuhi
kriteria
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Subyek

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Bagaimana proses kamu membuat semua
puzzel kamu?
S: Pertama aku gambar (sketsa) di kertas
origaminya, terus aku bentuk-bentuk yang kira-kira
muat dan sesuai dengan sifat-sifat segiempat.
Misalnya yang ini nih aku buat suatu bentuk
segiempat, kemudian sisanya aku bentuk-bentuk
lagi dan ketiga puzzel yang aku buat ini sama
caranya seperti itu.”

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan
soal
no.1.

Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara,
S6
memberikan
dua
jawaban
dengan
menggunakan
cara
pembuatan puzzel yang
sama. Oleh karena
penjelasan
tersebut,
maka
S6
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan
soal no.1.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Bagaimana proses pembuatan puzzelmu ini?
S: Untuk ketiga puzzel ini, aku selalu mikirnya, aku
bagi 3 bagian dulu, kemudian aku bagi-bagi lagi
jadi part-part macam-macam bangun segiempat.
Untuk satu puzzel ini, aku bentuk dulu layanglayang terus baru aku tentuin semuanya.”

S10

S15

“P: Bagaimana proses kamu membuat puzzelpuzzel mu ini?
S: Yang pertama itu aku buat paling minimal, jadi
kayak aku mau buat gambar apa, yang lain
menyesuaikan. Yang kedua itu aku buat bagiannya
jadi 4, aku buat gambar utama yang lainnya
menyesuaikan, sampai kebuat yang paling banyak
itu 5 ya dan 6. Jadi kalau buat puzzel dengan
minimal 3 bangun segiempat, cara utama daftar
dulu bangun segiempat yang ingin digambar
kemudian yang lain menyesuaikan dan yang
penting semua bentuknya segiempat.”

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara,
S10
memberikan
tiga
jawaban
dengan
menggunakan dua cara
pembuatan
puzzel.
Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S10
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan
soal no.1.

Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara,
S15
memberikan
tiga
jawaban
dengan
menggunakan
cara
pembuatan puzzel yang
sama. Oleh karena
penjelasan
tersebut,
maka
S15
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
membuat puzzel soal ini?
S: Ya yang puzzel pertama itu saya
mengerjakannya dari tepi, menurut saya itu kalau
sampai ditengah susah membentuk segiempatnya.
Tapi kalau saya mulai dari tengah membuatnya,
nanti yang samping-samping bangun datar yang
terbentuk akan aneh bentuknya.”
S16

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
dalam menyelesaikan
soal no.1.

Berdasarkan
hasil
pekerjaan dan hasil
wawancara,
S16
memberikan
tiga
jawaban
dengan
menggunakan dua cara
pembuatan
puzzel.
Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S16
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan
soal no.1.
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Tabel 4.14 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 1
Subyek

S1
dan
S3

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Tidak memberikan jawaban

“P: Apakah ada cara membuat puzzel
yang berbeda dari yang lain (cara yang
unik dan tidak biasa)?
S: Bisa, kalau saya dengan cara membagi
menjadi beberapa bagian terlebih dahulu
kertas
origami
tersebut
seperti
membentuknya menjadi persegi dan
persegi panjang terlebih dahulu karena
lebih mudah. Kemudian dari persegi
panjang tersebut dibagian itu bisa saya
buat trapesium dan jajar genjang, lalu
trapesium dan belah ketupat, serta jajar
genjang dan persegi.”

Analisis Kriteria Kebaruan
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1 dan S3 tidak
memberikan jawaban baru dan
berbeda dari hasil memeriksa
jawaban yang sudah diberikan
dan juga S1 dan S3 tidak
memberikan jawaban yang unik
dari jawaban yang sebelumnya.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S1 dan S3 tidak memenuhi
kriteria
kebaruan
dalam
menyelesaikan soal no.1.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 mampu
memberikan sebuah jawaban
yang baru dan berbeda dari hasil
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan. Namun jika diamati
kembali, ada bagian dari puzzel
yang dibuat S6 berupa segitiga.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka
S6
kurang mampu
memenuhi kriteria kebaruan
dalam menyelesaikan soal no.1.
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Subyek

S10

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan

“P: Apakah kamu bisa membuat bagian- Berdasarkan hasil pekerjaan dan
bagian puzzel itu terdiri dari 5 jenis hasil wawancara, S10 mampu
segiempat?
memberikan sebuah jawaban
S: Bisa.”
yang baru dan berbeda dari hasil
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan. Namun jika diamati
kembali, ada bagian dari puzzel
yang
dibuat
S10
berupa
segiempat sebarang. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S10
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
kebaruan
dalam
menyelesaikan soal nomor 1.
“P: Jika kamu diminta membuat lagi, bisa Berdasarkan hasil pekerjaan dan
tidak bagiannya itu terdiri dari 6 jenis hasil wawancara, S15 mampu
segiempat?
memberikan sebuah jawaban
S: Tambah layang-layang yaa, iya bisa, yang baru dan berbeda dari hasil
akan saya coba”
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan. Namun jika diamati
kembali, ada bagian dari puzzel
yang dibuat S15 berupa segitiga.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S15 kurang mampu
memenuhi kriteria kebaruan
dalam menyelesaikan soal no.1.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

S16

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan

“P: Apakah sekarang kamu mempunyai
ide untuk membuat puzzel yang
bagiannya terdiri dari 5 atau 6 jenis
segiempat?
S: Saya akan coba, tapi nanti malah
memunculkan segitiga.”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S16 mampu
memberikan sebuah jawaban
yang baru dan berbeda dari hasil
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S16
mampu
memenuhi
kriteria
kebaruan dalam menyelesaikan
soal no.1.

Tabel 4.15 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 2
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P:Bagaimanapemahaman mu untuk soal
no.2 ini?
S: Kita diminta untuk memilih dan
menentukan bangun datar segiempat apa
yang terdapat pada kedua motif tersebut
serta beri alasannya. Saya pernah
meneliti batik mengenai kristalografi,
bangun datar segiempat yang paling
mudah untuk dipadukan variasinya yaitu
menggunakan belah ketupat dan persegi
yang nantinya dilakukan transformasi
(translasi, rotasi, refleksi) dan pantul

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1 sudah
memahami soal dengan baik
(dengan arahan pada saat
wawancara). S1 memberikan 5
jawaban benar (2 jawaban pada
saat
menyelesaikan
soal,
kemudian dilengkapi dengan 3
jawaban pada saat wawancara)
dengan berdasarkan bentuk,
definisi dan kristalografi dari
masing-masing
segiempat.
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Subyek

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

geser.
P: Apakah ada jawaban benar lainnya
selain persegi dan belah ketupat?
S: Persegi panjang, jajar genjang,
trapesium.”

Kemudian juga didasarkan pada
identifikasi bentuk dari jenis
segiempat.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S1
mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.2.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S3 sudah
memahami soal dengan baik
(dengan arahan pada saat
wawancara). Namun S3 hanya
memberikan 5 jawaban benar (3
jawaban pada saat menyelesaikan
soal,
kemudian
dilengkapi
dengan 2 jawaban pada saat
wawancara) dengan berdasarkan
dengan bentuk, definisi dan sifat
dari masing-masing segiempat.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S3 mampu memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal no.2.

“P:
Kamu
mengidentifikasi
jenis
segiempat apa saja?
S: Persegi, persegi panjang, belah
ketupat.
P: Apakah ada jenis segiempat lainnya
yang dapat diidentifikasi?
S: Saya tidak mengerti gambar jajar
genjang, tetapi ternyata jika diamati lagi
bisa digambar atau teridentifikasi bentuk
jajar genjang pada motif tersebut. Dan
trapesium juga bisa teridentifikasi.”
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Subyek

S6

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Dari hasil pekerjaanmu, terdapat 4
macam segiempat yang teridentifikasi.
Apakah dari kedua motif tersebut,
keempat macam segiempat tersebut
terdapat pada masing-masing motif?
S: Ada 4 macam segiempat itu di kedua
motif tersebut.
P: Coba diamati kembali!
S: Oh, ternyata pada motif pertama tidak
terdapat trapesium pada motifnya dan
pada motif kedua terdapat belah ketupat.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 sudah
memahami soal dengan baik
(dengan arahan pada saat
wawancara). S6 memberikan 5
jawaban benar (4 jawaban pada
saat
menyelesaikan
soal,
kemudian dilengkapi dengan 1
jawaban pada saat wawancara)
dengan berdasarkan definisi dan
sifat-sifat dari masing-masing
segiempat. Namun S6 tidak
memberikan jawaban yang tepat
untuk hasil identifikasi motif
kedua. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S6 belum mampu
secara maksimal memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal no.2.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S10 sudah
memahami soal dengan baik. S10
memberikan 5 jawaban benar
pada saat menyelesaikan soal
dengan berdasarkan definisi dan
sifat-sifat dan motif dari masingmasing segiempat. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S10
mampu
memenuhi
kriteria

“P: Menurut kamu dari kedua motif
tersebut, apakah ada bangun datar yang
berbeda dari kedua motif itu?
S: Aku melihatnya di motif ini ada banyak
bangun datar apabila dilihat seperti ini
akan terlihat kotak, dan apabila dilihat
seperti ini lagi akan terlihat persegi
panjang. Di motif yang kedua terdapat
trapesium, tetapi dimotif yang pertama
tidak teridentifikasi.”
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Subyek

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Inikan ada dua motif, lalu dari hasil
pekerjaanmu itu, kenapa kamu identifikasi
menjadi satu hasil identifikasinya?
S: Saya berpikir itu diidentifikasi menjadi
satu,
jadi
digabungkan
hasil
identifikasinya.
P: Tapi, apakah hasil identifikasi motif
satu sama dengan hasil identifikasi pada
motif kedua?
S: Beda, yang motif kedua ada jajar
genjang dan trapesium, tetapi motif yang
pertama tidak ada jajar genjang dan
trapesium.
P: Sewaktu kamu memberikan alasan
hasil identifikasi kamu ini, berdasarkan
apa?
S: Definisi dan bentuk bangunnya, serta
mungkin sifat-sifatnya.”

Analisis Kriteria Kefasihan
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.2.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S15 sudah
memahami soal dengan baik. S15
memberikan 5 jawaban benar
pada saat menyelesaikan soal
dengan berdasarkan bentuk,
definisi dan sifat-sifat dari
masing-masing segiempat. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S15 mampu memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.2.
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Subyek

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apa alasanmu mengidentifikasi
bentuk persegi pada motif kain ini?
S: Karena sisi-sisi dari persegi itu sama
dan jika gambar ini dibalik/ diputar nanti
akan menjadi persegi biasa. Tetapi saya
mengartikan persegi ini ada 3 macam jika
yang diperhatikan motif dan besar ukuran
perseginya.
P: Dari hasil identifikasi, kamu
menemukan berapa
bangun datar
segiempat?
S: Saya mengidentifikasi ada 6 macam
segiempat, karena ada persegi panjang
juga.
P: Kalau di motif kain yang kedua, kamu
dapat mengidentifikasi bangun datar
segiempat apa aja?
S: Lebih banyak, persegi ada, persegi
panjang ada, jajar genjang ada,
trapesium ada. Belah ketupat saya ragu.”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S16 sudah
memahami soal dengan baik.
Jawaban benar yang diberikan
sebanyak 4 jawaban, dengan
berdasarkan bentuk, motif dan
sifat-sifat dari masing-masing
segiempat.
Jawaban
yang
diberikan tidak tepat, tetapi
alasan (cara penyelesaian) yang
diberikan sudah tepat. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S16 belum mampu secara
maksimal memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.2.
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Tabel 4.16 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 2
Subyek

S1

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Alasan mengatakan bentuk tersebut
adalah jajar genjang?
S: Karena sudah pernah dipelajari dan
bentuk jajar genjang memang seperti itu.
Serta berdasarkan deskripsi dari anggota
keluarga segiempat. Jajar genjang terdiri
dari dua sisi yang berhadapan sejajar.”

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S1
menggunakan berbagai cara
identifikasi untuk memberikan
jawaban
benar.
Cara
identifikasi yang digunakan
yaitu dengan melihat bentuk,
definsi dan kristalografi. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S1 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal no.2.
“P: Apa alasan kamu mengatakan terdapat Berdasarkah hasil pekerjaan
bentuk persegi, persegi panjang dll?
dan hasil wawancara, S3
S: Dari SMP sudah tahu konsep bahwa menggunakan
dua
cara
gambarnya memang sudah seperti itu dan identifikasi
yaitu
dengan
definisinya seperti dijawaban ini.”
bentuk, definisi dan sifat dari
masing-masing segiempat. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S3 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal no.2.
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Subyek

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Dari hasil pekerjaanmu, mengapa kamu
menggabungkan hasil identifikasi motif
kain pertama dan kedua?
S:. . . seperti pada motif pertama ada
persegi, persegi panjang, dan belah
ketupat, karena bentuk yang dapat
diidentifikasi itu harus yang mempunyai
sudut siku-siku. Untuk motif kedua, saya
beli tanda pada gambar motif batiknya
seperti persegi panjang, persegi, trapesium
dan jajar genjang. Belah ketupat tidak bisa,
karena belah ketupat bagian dari layanglayang pada keluarga segiempat.
P: Kalau dari motif pertama ini, kenapa
kamu mengatakan bentuk ini persegi,
persegi panjang dan belah ketupat?
S: Karena pada persegi terdapat sisi-sisi
yang sama panjang, kemudian untuk
persegi panjang ini terdiri dari dua persegi
sebagai panjang dan satu persegi sebagai
lebar. Belah ketupat itu karena punya
diagonal yang memotong dua sudut yang
berseberangan.”

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S6
menggunakan berbagai cara
identifikasi untuk memberikan
jawaban. Cara identifikasi yang
digunakan yaitu dengan definsi
dan sifat-sifat dari masingmasing
segiempat,
serta
pemahamannya terkait belah
ketupat bagian dari layanglayang
pada
keluarga
segiempat.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S6
mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal no.2.
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Subyek

S10

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Apa alasan kamu mengidentifikasi
belah ketupat pada motif tersebut?
S: Karena bentuknya seperti ini dan
diagonalnya seperti ini yaitu saling tegak
lurus.
P: Kemudian, bagaimana dengan persegi?
S: Bentuknya kotak dengan sisi yang sama.
P: Bagaimana dengan persegi panjang?
S: Ada sisi yang panjang dan ada sisi yang
lebar.
P:
Tapi
sebenarnya,
bagaimana
pemahamanmu terkait jajar genjang?
S: Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang,
sudut yang saling berseberangan sama
besar.”
“P: Tolong jelaskan terkait hasil identifikasi
kamu ini
S: Kenapa bentuknya itu persegi? Itu
berdasarkan definisi persegi yaitu keempat
sisinya sama panjang. Kemudian belah
ketupat itu diagonalnya sama, dan hampir
sama dengan persegi. Tapi persegi itu
kotak, kalau belah ketupat itu miring. Belah
ketupat itu identik dilihat diagonalnya
sementara kalo persegi itu identik dengan
keempat sisi yang sama panjang dan
sudutnya yang sama siku-siku. Selanjutnya
persegi panjang itu kedua sisinya yang
berhadapan sama besar. Untuk trapesium

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S10
menggunakan berbagai cara
identifikasi untuk memberikan
jawaban. Cara identifikasi yang
digunakan yaitu dengan definsi,
bentuk dan sifat-sifat dari
masing-masing segiempat. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S10 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal no.2.

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S15
menggunakan berbagai cara
identifikasi untuk memberikan
jawaban. Cara identifikasi yang
digunakan yaitu dengan definsi,
bentuk dan sifat-sifat dari
masing-masing segiempat. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S15 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal no.2.

91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Subyek

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
itu satu pasang sisi yang berhadapan
sejajar, dan jajar genjang itu dua pasang
sisi yang berhadapan sejajar.
P: Sewaktu kamu memberikan alasan hasil
identifikasi kamu ini, berdasarkan apa?
S: Definisi dan bentuk bangunnya, serta
mungkin sifat-sifatnya.”
“P: Ada jajar genjang tidak di motif kain
pertama?
S: Sebenarnya saya berpikir begini, jika
ingin mengambil jajar genjang di motif ini
itu tidak ada. Karena tidak ada yang
menyatukan. Di motif pertama ini hanya
ada persegi dan persegi panjang.
P: Apa penjelasanmu terkait identifikasi
bangun datar segiempat pada motif kedua?
S: Saya lihat sekilas aja, bentuk persegi itu
memiliki sisi yang sama. Kalau trapesium,
udah terbiasa melihat bentuk trapesium
seperti itu, namun lupa mengenai sifatsifatnya.”

Analisis Kriteria Fleksibilitas

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S16
menggunakan berbagai cara
identifikasi untuk memberikan
jawaban. Cara identifikasi yang
digunakan yaitu dengan bentuk
dan sifat-sifat dari masingmasing
segiempat,
serta
motifnya.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S16
mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal no.2.
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Tabel 4.17 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 2
Subyek

S1

S3,
S6,
S10,
S15
dan
S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan

“P: Bagaimana pemahaman mu
untuk soal no.2 ini?
S: Kita diminta untuk memilih dan
menentukan bangun datar segiempat
apa yang terdapat pada kedua motif
tersebut serta beri alasannya. Saya
pernah meneliti batik mengenai
kristalografi,
bangun
datar
segiempat yang paling mudah untuk
dipadukan
variasinya
yaitu
menggunakan belah ketupat dan
persegi yang nantinya dilakukan
transformasi
(translasi,
rotasi,
refleksi) dan pantul geser.”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S1 mampu memberikan
sebuah jawaban yang unik dari
seluruh jawaban yang diberikan S1.
Jawaban uniknya berupa cara
identifikasi dengan kristalografi. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S1
belum mampu secara maksimal
memenuhi kriteria kebaruan dalam
menyelesaikan soal no.2.

Tidak memberikan jawaban

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S3, S6, S10, S15 dan S16
tidak memberikan jawaban baru dan
berbeda dari hasil memeriksa jawaban
yang sudah diberikan dan juga tidak
memberikan jawaban yang unik dari
jawaban yang sebelumnya. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S3,
S6, S10, S15 dan S16 tidak memenuhi
kriteria
kebaruan
dalam
menyelesaikan soal no.2.
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Tabel 4.18 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3a
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Bagaimana penjelasanmu terkait panjang
dari persegi panjang luar yaitu 20+6?
S: Panjang seluruh tanah itu 20 m dan lebarnya
15 m, dan ternyata saya salah mengerjakan.
Harusnya luas persegi panjang luar hanya perlu
mengalikan saja panjang tanah dengan lebar
tanah. Untuk persegi panjang dalam hanya
perlu mengurangkan panjang tanah 20 m
dengan 6 m dan lebar tanah 15 m dengan 5 m.
P: Adakah cara lain untuk menentukan luas
tanah yang akan ditanami rumput?
S: Saya baru mengerti satu cara yaitu cara
penyelesaian yang saya tuliskan di lembar
jawab.”

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S1 tidak dapat
memahami soal dengan
baik. Hal ini menyebabkan
jawaban yang diberikan
oleh S1 tidak tepat.
Kemudian
S1
tidak
memberikan jawaban lain
untuk soal ini. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka
S1
tidak
mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
”P: Apakah kamu mempunyai ide lain untuk
menyelesaikan soal 3.a ini?
S: Bisa, dengan cara luas tanah yang akan
ditanami rumput itu dibagi-bagi menjadi
beberapa bagian yang berbentuk segiempat.
P: Coba tolong dituliskan idemu itu
S: Kemarin itu saya sudah coba, tapi saya
mengalami kesulitan. Tapi saya coba bagi
menjadi 4 bagian luas tetapi mendapatkan hasil
yang membuat saya ragu, makanya saya
menggunakan cara luas tanah dikurang luas
kolam renang. Saya coba lagi sekarang, 15 x 6
dan juga 15 x 6, kemudian 5 x 8 dan juga 5 x 8”

S3

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S3 sudah
memahami soal dengan
baik.
Kemudian
S3
memberikan 2 jawaban
benar
yaitu
cara
penyelesaiannya benar dan
jawaban akhirnya juga
benar.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka
S3 belum mampu secara
maksimal
memenuhi
kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan
soal ini?
S: Ada, dengan cara membagi-bagi bagian yang
ditanami rumput menjadi beberapa bangun
datar segiempat yang sesuai, kemudian baru
dicari luasnya masing-masing dan dijumlahkan
keseluruhan luas-luas bangun datar segiempat
tersebut.”

S6

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S6 sudah
memahami soal dengan
baik.
Namun
hasil
pekerjaan S6 menunjukkan
bahwa
jawaban
yang
diberikan kurang tepat,
karena S6 tidak teliti
dalam melakukan operasi
matematika.
Hasil
wawancara
S6
menunjukkan
bahwa
jawaban berbeda yang
diberikan sudah tepat.
Karena dari dua jawaban
yang diberikan, ada salah
satu yang kurang tepat
maka S6 belum mampu
secara
maksimal
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Subyek

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
P: Apakah ada cara lain untuk mengerjakan soal
no 3a ini?
S: Ada, ini loh pakai yang dibatas-batasin atau
dibagi-bagi menjadi 4 bagian segiempat. Luas I
= luas II, kemudian luas III = luas IV.
P: Kenapa bisa dikatakan sama?
S: Soalnya sisinya 8 dan 5 untuk bagian I dan
bagian II, begitupun untuk bagian III dan
bagian IV.
P: Apakah ada cara lain lagi?
S: Ada, cari luas tanah kemudian dikalikan
dengan biaya penanaman rumput. Kemudian
hasilnya akan dikurangkan dengan pengandaian
luas kolam renang yang dikalikan dengan biaya
penanaman rumput.

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S10 sudah
memahami soal dengan
baik.
Kemudian
S10
memberikan 3 jawaban
benar
yaitu
cara
penyelesaiannya benar dan
jawaban akhirnya juga
benar.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka
S10 mampu memenuhi
kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Apakah ada cara lain untuk menentukan luas
tanah yang ditanami rumput?
S: Bisa menggunakan luas dari dua buah
trapesium yang sama dengan membagi-bagi
luas tanah yang ditanami rumput menjadi 4
buah trapesium”

S15

“P: Apakah ada cara lain?
S: Jadi dibagi-bagi luas tanah yang ditanami
rumput menjadi 4 bangun datar persegi
panjang.”

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S15 sudah
memahami soal dengan
baik.
Kemudian
S15
memberikan 3 jawaban
benar
yaitu
cara
penyelesaiannya benar dan
jawaban akhirnya juga
benar.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka
S15 belum mampu secara
maksimal
memenuhi
kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan
soal no.3a ini?
S: Ada, “

S16

Analisis Kriteria
Kefasihan
Berdasarkan
hasil
pekerjaan
dan
hasil
wawancara, S16 sudah
memahami soal dengan
baik.
Kemudian
S16
memberikan 2 jawaban
benar
yaitu
cara
penyelesaiannya benar dan
jawaban akhirnya juga
benar.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka
S16 mampu memenuhi
kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal nomor
3a.
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Tabel 4.19 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3a
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Bagaimana penjelasanmu terkait panjang
dari persegi panjang luar yaitu 20+6?
S: Panjang seluruh tanah itu 20 m dan
lebarnya 15 m, dan ternyata saya salah
mengerjakan. Harusnya luas persegi panjang
luar hanya perlu mengalikan saja panjang
tanah dengan lebar tanah. Untuk persegi
panjang dalam hanya perlu mengurangkan
panjang tanah 20 m dengan 6 m dan lebar
tanah 15 m dengan 5 m.
P: Adakah cara lain untuk menentukan luas
tanah yang akan ditanami rumput?
S: Saya baru mengerti satu cara yaitu cara
penyelesaian yang saya tuliskan di lembar
jawab.”

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S1
hanya
memberikan
satu
jawaban dan jawaban tersebut
tidak
tepat
(saat
menyelesaikan
soal
dan
wawancara).
Jadi
tidak
diperoleh cara penyelesaian
yang beragam dari hasil
pekerjaan
maupun
hasil
wawancara. Oleh karena
penjelesan tersebut, maka S1
kurang mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
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Subyek

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
”P: Apakah kamu mempunyai ide lain untuk
menyelesaikan soal 3.a ini?
S: Bisa, dengan cara luas tanah yang akan
ditanami rumput itu dibagi-bagi menjadi
beberapa bagian yang berbentuk segiempat.
P: Coba tolong dituliskan idemu itu
S: Kemarin itu saya sudah coba, tapi saya
mengalami kesulitan. Tapi saya coba bagi
menjadi 4 bagian luas tetapi mendapatkan
hasil yang membuat saya ragu, makanya
saya menggunakan cara luas tanah dikurang
luas kolam renang. Saya coba lagi sekarang,
15 x 6 dan juga 15 x 6, kemudian 5 x 8 dan
juga 5 x 8”

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S3
memberikan
dua
cara
penyelesaian yang benar
untuk menjawab soal. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S3 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
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Subyek

S6

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara
“P: Apakah ada cara lain untuk
menyelesaikan soal ini?
S: Ada, dengan cara membagi-bagi bagian
yang ditanami rumput menjadi beberapa
bangun datar segiempat yang sesuai,
kemudian baru dicari luasnya masingmasing dan dijumlahkan keseluruhan luasluas bangun datar segiempat tersebut.”

P: Apakah ada cara lain untuk mengerjakan
soal no 3a ini?
S: Ada, ini loh pakai yang dibatas-batasin
atau dibagi-bagi menjadi 4 bagian
segiempat. Luas I = luas II, kemudian luas
III = luas IV.
P: Apakah ada cara lain lagi?
S: Ada, cari luas tanah kemudian dikalikan
dengan biaya penanaman rumput. Kemudian
hasilnya
akan
dikurangkan
dengan
pengandaian luas kolam renang yang
dikalikan dengan biaya penanaman rumput.

Analisis Kriteria
Fleksibilitas
Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S6
memberikan
dua
cara
penyelesaian yang benar
untuk menjawab soal. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S6 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S10
memberikan
tiga
cara
penyelesaian yang benar
untuk menjawab soal. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S10 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

“P: Apakah ada cara lain untuk menentukan
luas tanah yang ditanami rumput?
S: Bisa menggunakan luas dari dua buah
trapesium yang sama dengan membagi-bagi
luas tanah yang ditanami rumput menjadi 4
buah trapesium”
S15

Analisis Kriteria
Fleksibilitas

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S15
memberikan
tiga
cara
penyelesaian yang benar
untuk menjawab soal. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S15 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.

“P: Apakah ada cara lain?
S: Jadi dibagi-bagi luas tanah yang ditanami
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Analisis Kriteria
Fleksibilitas

Hasil Wawancara
rumput menjadi 4 bangun datar persegi
panjang.”

“P: Apakah ada cara
menyelesaikan soal no.3a ini?
S: Ada, “

S16

lain

untuk Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S16
memberikan
dua
cara
penyelesaian yang benar
untuk menjawab soal. Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S16 mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
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Tabel 4.20 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3a
Subyek

Hasil Pekerjaan

S1,
S3,
S6,
S10
dan
S16

S15

Tidak memberikan jawaban

-

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1, S3, S6, S10
dan S16 tidak memberikan
jawaban baru dan berbeda dari
hasil memeriksa jawaban yang
sudah diberikan dan juga tidak
memberikan jawaban yang unik
dari jawaban yang sebelumnya.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S1, S3, S6, S10 dan S16
tidak memenuhi kriteria kebaruan
dalam menyelesaikan soal nomor
3a.
Berdasarkan hasil wawancara, S15
memberikan sebuah jawaban unik.
Namun jawaban tersebut tidak
tepat, karena cara penyelesaian
yang digunakan tidak tepat dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
Oleh karena penjelesan tersebut,
maka
S15
kurang
mampu
memenuhi kriteria kebaruan dalam
menyelesaikan soal nomor 3a.
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Tabel 4.21 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3b
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Mengapa kamu memilih jarak
pemasangan lampu 1 m?
S: Saya memahaminya dari selisih interval
tersebut, yaitu 260-160 = 100 cm.
P: Kenapa kamu memilih selisih jarak
tersebut?
S: Jarak pada konsep garis berarti jarak
antara dua titik dengan mengurangkan
koordinat-koordinatnya.
P: Apakah dengan jarak 1 m tersebut sudah
meminimalkan pengeluaran Alex dalam
melakukan pemasangan lampu taman
tersebut?
S: Ya mungkin dengan semakin besar jarak
maka semakin meminimalkan biaya
pembelian lampu taman tersebut.
P: Apakah ada cara lain untuk menjawab
soal no.3b?
S: Ada, mungkin gini.

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S1
memberikan dua jawaban yang
tidak tepat. Kedua jawaban
yang
diberikan
tidak
meminimalkan
biaya
pemasangan lampu dan cara
penyelesaian yang digunakan
sama. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S1 kurang
mampu memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal nomor 3b.

.
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Subyek

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Kemudian dari hasil penyelesaianmu 3b
ini, kenapa kamu bagi 100?
S: Ini karena dari cm diubah ke m.
P: Kenapa kamu harus mengubah satuan
cm ke m?
S: Karena menurut saya harus dalam m.
P: Apakah ini ada hubungannya dengan
interval jarak?
S: Nah itu, saya bingung mengenai interval
160 cm – 260 cm. Itu nanti jaraknya
berapa.
P: Apakah kamu paham syarat “jarak yang
sama”?
S: Jarak untuk pemasangan lampu atau
antar lampunya itu sama.
P: Berarti interval ini gunanya untuk apa?
S: Wah berarti harusnya 260 – 160 ya, tapi
saya gak paham mengenai ini.
P: Apakah ada cara lain?
S: Ada kayaknya, aku coba dulu..”

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S3
memberikan dua jawaban yang
tidak tepat. Kedua jawaban
yang
diberikan
tidak
meminimalkan
biaya
pemasangan lampu dan cara
penyelesaian yang digunakan
sama. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S3 tidak dapat
memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal
nomor 3b.
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Subyek

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apakah kamu yakin dengan jarak 160
cm tersebut, akan meminimalkan alex
dalam pembeliian lampu taman?
S: Oh, harusnya 260 cm ya yang
meminimalkan pembelian lampu taman.
Karena semakin jauh jaraknya maka lampu
taman akan semakin sedikit, oleh karena itu
lampu yang dibeli akan semakin sedikit
yang berarti meminimalkan pembelian
lampu taman.
P: Kemudian dengan jarak yang dipilih itu
260 cm, menghasilkan lampu yang tidak
bulat, karena lampu itu satu satuan. Apakah
jawaban ini sudah tepat sesuai dengan
syarat, walaupun sudah meminimalkan
pembelian lampu taman?
S: Ya sebenarnya sudah tepat menurut
saya, karena bisa dilakukan pembulatan ke
atas jumlah lampunya. Tetapi jika memang
harus menghasilkan jumlah lampu yang
bulat maka bisa dipilih jarak pasang antar
lampu itu 200 cm dan akan mendapatkan
hasil minimal untuk jumlah lampu yang
bulat.
P: Apakah ada cara lainnya?
S: Ada, seperti ini..”

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S6
memberikan dua jawaban yang
tidak tepat. Kedua jawaban
yang
diberikan
tidak
meminimalkan
biaya
pemasangan lampu walaupun
cara
penyelesaian
yang
digunakan
berbeda.
Oleh
karena penjelasan tersebut,
maka S6 kurang mampu
memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal
nomor 3b.
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Subyek

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apakah dengan jarak 250 cm yang
kamu pilih ini sudah meminimalkan
pembelian lampu?
S: Iya sudah, karena lampu yang dipakai
sedikit (meminimalkan) makanya jarak
yang dipilih itu yang paling besar dari
interval tersebut. Coba jarak yang dipilih itu
160, pasti akan mengakibatkan lampu yang
digunakan semakin banyak dan itu akan
membuat biaya yang diperlukan semakin
banyak.
P: Apakah ada cara lain?
S: Aku tidak tahu lagi, cuma kepikir ya
seperti yang aku kerjakan itu.”

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S10
memberikan satu jawaban
benar. Namun S10 tidak
memberikan jawaban lain pada
saat wawancara. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S10
kurang mampu memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.
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Subyek

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: kenapa kamu memilih intervalnya 2,5?
S: karena kalau intervalnya aku pilih 2,6
itu hasilnya nanti koma-koma. Saya susdah
coba dengan menambahkan 2,6 sampai
mendapat hasil 70 itu susah. Nantinya ada
jarak yang gak tepat atau yang enggak
sama.
P: bagaimana kamu mendapatkan banyak
lampu ini?
S: dengan cara menambahkan satu persatu
jarak antar lampu dan menghitung jumlah
lampu yang terbentuk. Saya garisin satusatu, pengandaian intervalnya.
P: apakah kamu mengalami kesulitan saat
mengerjakan soal ini?
S: saya tidak membaca meminimalkannya
ini, jadi saya mengulangi pengerjaan saya.
Dan saya tidak kepikiran, ternyata bisa
menggunakan cara 70 dibagi 2,6.
P: apakah kamu mempunyai cara lain untuk
mengerjakan soal ini?
S: Baru itu cara yang saya tahu
P: boleh tidak jika dipilih jaraknya 2 m
yang akan meminimalkan pengeluaran
biaya pemasangan?
S: boleh, bisa nanti cuma biaya
pemasangan lampu tidak minimal, karena
masih ada yang lebih minimal dari itu.”

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S15
memberikan satu jawaban
benar. Namun S15 tidak
memberikan jawaban lain pada
saat wawancara. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S15
kurang mampu memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.
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Subyek

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apa alasanmu bisa memilih jaraknya?
S: Ya saya berpikir aja, misalkan meminta
tolong bapak tukang pasang lampu taman
untuk memasang lampu taman dengan
jarak antara 160 cm – 260 cm, maka nanti
bapaknya akan mengira-ngira jaraknya
sendiri. Tetapi jika diminta untuk
meminimalkan pembelian lampu taman,
maka akan dipilih jarak yang paling
panjang dari interval tersebut.
P: Untuk soal 3b, apakah ada cara lain
untuk menyelesaikan dan menemukan
jawaban lain?
S: Ada pastinya, jadi selain cuma
beruntung seperti saya, mungkin bisa
dilakukan uji (seperti prolin) dengan
beberapa jarak yang hasilkan pengeluaran
minimum untuk memasang lampu taman.”

Berdasarkah hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S16
memberikan
dua
jawaban
benar. Kedua jawaban yang
diberikan jawaban akhir yang
meminimalkan
biaya
pemasangan lampu dan cara
penyelesaian yang digunakan
berbeda.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S16
mampu memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal nomor 3b.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

Tabel 4.22 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3b
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Apakah ada cara lain untuk menjawab Berdasarkan hasil pekerjaan
soal no.3b?
dan hasil wawancara, S1
S: Ada, mungkin gini...”
memberikan
dua
cara
penyelesaian yang sama untuk
menjawab soal (hanya satu cara
peyelesaian).
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S1
tidak dapat memenuhi kriteria

112

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

P: Apakah ada cara lain?
S: Ada kayaknya, aku coba dulu..”

S3

P: Apakah ada cara lainnya?
S: Ada, seperti ini..”

S6

Analisis Kriteria Fleksibilitas
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.
Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S3
memberikan
dua
cara
penyelesaian yang sama untuk
menjawab soal (hanya satu cara
peyelesaian).
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S3
tidak dapat memenuhi kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal no.3b.
Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S6
memberikan
dua
cara
penyelesaian
benar
yang
berbeda walaupun jawaban
akhir yang dihasilkan tidak
tepat. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S6 mampu
memenuhi kriteria fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal
nomor 3b.
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Subyek

S10

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Apakah ada cara lain?
Berdasarkan hasil pekerjaan
S: Aku tidak tahu lagi, cuma kepikir ya dan hasil wawancara, S10
seperti yang aku kerjakan itu.”
memberikan satu jawaban
benar, yang berarti S10 hanya
memberikan
satu
cara
penyelesaian. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S10
kurang mampu memenuhi
kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.

P: apakah kamu mempunyai cara lain untuk Berdasarkan hasil pekerjaan
mengerjakan soal ini?
dan hasil wawancara, S15
S: Baru itu cara yang saya tahu
memberikan satu jawaban
benar, yang berarti S15 hanya
memberikan
satu
cara
penyelesaian. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S15
kurang dapat memenuhi kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Untuk soal 3b, apakah ada cara lain
untuk menyelesaikan dan menemukan
jawaban lain?
S: Ada pastinya, jadi selain cuma
beruntung seperti saya, mungkin bisa
dilakukan uji (seperti prolin) dengan
beberapa jarak yang hasilkan pengeluaran
minimum untuk memasang lampu taman.”

Berdasarkan hasil pekerjaan
dan hasil wawancara, S16
memberikan
dua
cara
penyelesaian
benar
yang
berbeda.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S16
mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.

S16
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Tabel 4.23 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 3b
Subyek

S1,
S3,
S10
dan
S15

S6

Hasil Pekerjaan

Tidak memberikan jawaban

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1, S3, S10 dan
S15 tidak memberikan jawaban
baru dan berbeda dari hasil
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan
dan
juga
tidak
memberikan jawaban yang unik
dari jawaban yang sebelumnya.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S1, S3, S10 dan S15 tidak
memenuhi kriteria kebaruan dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 memberikan
sebuah jawaban unik. Namun
jawaban tersebut tidak tepat,
karena jawaban akhirnya tidak
benar. Oleh karena penjelesan
tersebut, maka S6 belum mampu
secara
maksimal
memenuhi
kriteria
kebaruan
dalam
menyelesaikan soal nomor 3b.

116

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S16 memberikan
sebuah jawaban unik dan jawaban
tersebut sudah tepat. Oleh karena
penjelesan tersebut, maka S16
mampu
memenuhi
kriteria
kebaruan dalam menyelesaikan
soal nomor 3b.

S16

Tabel 4.24 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 4
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Pemahaman untuk soal ini?
S: Ada dua kayu dan akan dibuat meja
sesuai sketsa. Namun saya salah
memahami bahwa permukaan meja
tersebut adalah luasan daerah yang diarsir.
P: Akan ada berapa cara dalam menentukan
luas permukaan meja?

Berdasarkan hasil pekerjaan S1
tidak dapat memahami soal
dengan
baik.
Hal
ini
menyebabkan jawaban yang
diberikan oleh S1 tidak tepat.
Dari hasil wawancara, S1 mampu
memahami soal dengan baik
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Subyek

S3

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

S: Yang pertama dengan mencari luasan
kedua kayu lalu dikurangkan dengan
luasan yang tidak diarsir. Cara yang kedua
yaitu dengan menganggap permukaan meja
I dan II berasal dari satu kayu, kemudian
luas satu kayu dikurangkan dengan luasan
yang tidak diarsir dan permukaan meja III
berasal dari satu kayu lainnya, kemudian
luas satu kayu dikurangkan dengan luasan
yang tidak diarsir juga (seperti yang saya
kerjakan itu).”

(dengan arahan). Namun S1 tetap
memberikan jawaban yang tidak
tepat. Oleh karena 2 jawaban
yang diberikan S1 tidak tepat,
maka
S1 kurang mampu
memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal no.4.

P: Bagaimana dengan soal no.4 ini?
S: Saya tidak mengerjakan soal ini, karena
gak bisa terutama saat harus membagi-bagi
bangun datar pada gambar saya
mengalami kebingungan.
P: Jika soal ini dikerjakan perlahan-lahan
saat ini, apakah bisa?
S: Gak bisa, karena mindset saya kalau
sekali aja soal itu susah ya pasti akan
susah.

Berdasarkan hasil pekerjaan S3
tidak dapat memahami soal
dengan
baik.
Hal
ini
menyebabkan jawaban yang
diberikan oleh S3 tidak tepat dan
tidak selesai. Namun dari hasil
wawancara,
S3
mampu
memahami soal dengan baik
(dengan arahan). Kemudian S3
memberikan
dua
cara
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Subyek

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

P: Tapi coba, konsepnya saja saat ingin
mengerjakan soal ini itu bagaimana?
S: Dibagi-bagi luasan meja itu menjadi
beberapa segiempat. Nah luas satu kayu itu
1200 m persegi. Kemudian luas kayu
dikurang dengan luas bagian yang putih.
P: Ada cara lain lagi tidak?
S: Ya mungkin dengan daerah yang diarsir
itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian
kemudian
ditentukan
masing-masing
luasnya.
“P: Apakah ada cara lainnya untuk
menyelesaikan soal ini?
S: Dibagi-bagi menjadi beberapa bangun
datar segiempat untuk permukaan mejanya.
P: Kenapa kamu langsung mengandaikan
satu kayu untuk membuat bagian
permukaan meja II dan satu kayu lainnya
untuk membuat bagian permukaan meja I
dan III?
S: Karena itu pasti satu bagian dan dari
gambar/ sketsanya memang sudah seperti
satu bagian. Jadi saya langsung bisa
mengambarkan, pasti ini satu bagian yang
dipotong.”

penyelesaian tanpa memberikan
jawaban secara tertulis pada saat
wawancara.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S3
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal no.4.

Berdasarkah hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 memberikan
dua jawaban benar. Kedua
jawaban
yang
diberikan
mempunyai cara penyelesaian
berbeda. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S6 mampu
memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal no.4.
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Subyek

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P:
Coba
ceritakan
terkait
hasil
penyelesaianmu itu?
S: Cukup, jika melihat pembagian gambar
ukuran itu dapat diselesaikan dengan
ukuran kayu. Saya menghitung luas per
satu bagian terlebih dahulu, yaitu luas sisi
kanan dan luas sisi kiri. Karena sudah
mengandaikan kayu tersebut cukup, maka
saya langsung mengerjakan luasan sisa
dari pembuatan meja tersebut. Luas sisi
kanan itu, luas bagian yang tidak diarsir
berbentuk trapesium. Kemudian luas sisi
kiri itu, ada luas bagian a yang berupa luas
persegi panjang dan luas bagian b yang
berupa luas trapesium. Tetapi, ternyata
saya belum menyelesaikan soal ini. Saya
lupa untuk mengurangkan luas satu bagain
kayu dengan luas sisi kanan dan

Berdasarkah hasil pekerjaan dan
hasil
wawancara,
S10
memberikan dua jawaban dengan
hanya satu jawaban saja yang
benar. Namun kedua jawaban
yang diberikan mempunyai cara
penyelesaian berbeda.
Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S10 belum mampu secara
maksimal memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.4.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

mengurangkan luas satu bagian kayu
lainnya dengan luas sisi kiri.
P: Apakah ada cara lain untuk melakukan
penyelesaian soal ini?
S: Ada, yaitu dengan membagi-bagi luasan
permukaan meja menjadi beberapa bagian
untuk menentukan cukup tidaknya kayu
yang dipunya untuk membuat meja
tersebut.”
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Subyek

S15

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apakah luas kayu itu cukup untuk
membuat permukaan meja ini?
S: cukup, karena ada sisanya
P: menurutmu, apakah ada cara lain untuk
mengerjakan soal ini?
S: belum tahu cara lainnya”

Berdasarkah hasil pekerjaan dan
hasil
wawancara,
S15
memberikan satu jawaban benar.
Namun S15 tidak memberikan
jawaban
lain
pada
saat
wawancara.
Oleh
karena
penjelasan tersebut, maka S15
kurang
mampu
memenuhi
kriteria
kefasihan
dalam
menyelesaikan soal no.4.
Berdasarkah hasil pekerjaan dan
hasil
wawancara,
S16
memberikan dua jawaban dengan
salah satu jawabannya berupa
gagasan lisan cara penyelesaian.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S16 belum mampu secara
maksimal memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.4.

“P: Apakah ada cara lain untuk menentukan
luasnya?
S: Ada, dengan cara membagi-bagi
permukaan meja menjadi beberapa bangun
datar segiempat. Tetapi akan sulit saat
menentukan
luas
masing-masing
bagiannya, karena harus mengetahui
panjang dari masing-masing sisinya”
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Tabel 4.25 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 4
Subyek

S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Akan ada berapa cara dalam menentukan
luas permukaan meja?
S: Yang pertama dengan mencari luasan
kedua kayu lalu dikurangkan dengan luasan
yang tidak diarsir. Cara yang kedua yaitu
dengan menganggap permukaan meja I dan
II berasal dari satu kayu, kemudian luas satu
kayu dikurangkan dengan luasan yang tidak
diarsir dan permukaan meja III berasal dari
satu kayu lainnya, kemudian luas satu kayu
dikurangkan dengan luasan yang tidak
diarsir juga (seperti yang saya kerjakan itu)”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1 memberikan
dua cara penyelesaian benar yang
berbeda walaupun jawaban akhir
yang dihasilkan tidak tepat. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S1 mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas dalam menyelesaikan
soal no.4.
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Subyek

S3

S6

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Tapi coba, konsepnya saja saat ingin
mengerjakan soal ini itu bagaimana?
S: Dibagi-bagi luasan meja itu menjadi
beberapa segiempat. Nah luas satu kayu itu
1200 m persegi. Kemudian luas kayu
dikurang dengan luas bagian yang putih.
P: Ada cara lain lagi tidak?
S: Ya mungkin dengan daerah yang diarsir
itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian
kemudian ditentukan masing-masing luasnya.
“P: Apakah ada cara lainnya untuk
menyelesaikan soal ini?
S: Dibagi-bagi menjadi beberapa bangun
datar segiempat untuk permukaan mejanya.
P: Kenapa kamu langsung mengandaikan
satu kayu untuk membuat bagian permukaan
meja II dan satu kayu lainnya untuk membuat
bagian permukaan meja I dan III?
S: Karena itu pasti satu bagian dan dari
gambar/ sketsanya memang sudah seperti
satu bagian. Jadi saya langsung bisa
mengambarkan, pasti ini satu bagian yang
dipotong.”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S3 memberikan
dua cara penyelesaian benar yang
berbeda walaupun hanya berupa
gagasan lisan. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S3
kurang mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas dalam menyelesaikan
soal no.4.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 memberikan
dua cara penyelesaian benar yang
berbeda dengan jawaban akhir
benar. Oleh karena penjelasan
tersebut,
maka
S6
mampu
memenuhi kriteria fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal no.4.
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Subyek

S10

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Apakah ada cara lain untuk melakukan
penyelesaian soal ini?
S: Ada, yaitu dengan membagi-bagi luasan
permukaan meja menjadi beberapa bagian
untuk menentukan cukup tidaknya kayu yang
dipunya untuk membuat meja tersebut.”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S10 memberikan
dua cara penyelesaian benar yang
berbeda walaupun salah satu
jawaban akhir yang dihasilkan
tidak tepat. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S10 mampu
memenuhi kriteria fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal no.4.
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Subyek

S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: menurutmu, apakah ada cara lain untuk
mengerjakan soal ini?
S: belum tahu cara lainnya”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S15 memberikan
satu cara penyelesaian benar. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S15 kurang mampu memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal no.4.
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Subyek

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Apakah ada cara lain untuk menentukan
luasnya?
S: Ada, dengan cara membagi-bagi
permukaan meja menjadi beberapa bangun
datar segiempat. Tetapi akan sulit saat
menentukan luas masing-masing bagiannya,
karena harus mengetahui panjang dari
masing-masing sisinya”

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S16 memberikan
dua cara penyelesaian benar yang
berbeda walaupun salah satunya
hanya berupa gagasan lisan. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka
S16 mampu memenuhi kriteria
fleksibilitas dalam menyelesaikan
soal no.4.

Hasil Pekerjaan

S16

Tabel 4.26 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 4
Subyek
S1,
S3,S6,
S15
dan
S16

Hasil
Pekerjaan

Hasil Wawancara
Tidak memberikan jawaban

Analisis Kriteria Kebaruan
Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S1, S3,S6, S15 dan S16
tidak memberikan jawaban baru dan
berbeda dari hasil memeriksa jawaban
yang sudah diberikan dan juga tidak
memberikan jawaban yang unik dari
jawaban yang sebelumnya. Oleh
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Subyek

S10

Hasil
Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan
karena penjelasan tersebut, maka S1,
S3,S6, S15 dan S16 tidak memenuhi
kriteria
kebaruan
dalam
menyelesaikan soal no.4.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S10 memberikan sebuah
jawaban baru dan berbeda dari hasil
memeriksa dua jawaban sebelumnya.
Namun
S10
dalam
operasi
matematika
tidak teliti,
maka
menghasilkan jawaban yang tidak
tepat. Oleh karena penjelesan tersebut,
maka S10 belum mampu secara
maksimal memenuhi kriteria kebaruan
dalam menyelesaikan soal no.4.

-

Tabel 4.27 Analisis Kriteria Kefasihan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 5
Subyek
S1

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

Tidak memberikan jawaban

“P: Apa yang kamu pahami dari soal ini?
S: Menentukan luasan genangan minyak.
P: Kemudian caranya bagaimana?
S: Kalau diperkuliahan bisa menggunakan
kalkulus, namun bisa juga dibentuk

Berdasarkan hasil pekerjaan, S1 tidak
memberikan jawaban untuk soal nomor
5.
Kemudian
berdasarkan
hasil
wawancara, S1 memberikan dua
jawaban yang hanya berupa gagasan
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Subyek

S3

S6

Hasil Pekerjaan

Tidak memberikan jawaban

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

menjadi persegi-persegi kecil yang
memiliki satu satuan (1 cm x 1 cm)
memenuhi daerah genangan minyak
tersebut kemudian dihitung persegi-persegi
yang memenuhi daerah tersebut dan
dikonversi ke satuan kilometernya.
P: Apakah ada cara lain?
S: Saya tidak tahu.”
“P: Terkait soal no.5 ini, bagaimana?
S: Saya tidak paham, karena menurut saya
tidak ada gambar apa-apa dan tidak ada
angka-angka untuk perhitungan serta tidak
ada yang diketahui.
P: Apa sebenarnya yang membuat kamu
tidak paham dan tidak mengerti?
S: Cara untuk mengetahui perkiraan luas,
sedangkan kalau gambarnya cuma seperti
ini rumus apa yang bisa digunakan.”
P: Sekarang jika diberi kesempatan untuk
menyelesaikan soal tersebut, bagaimana
caramu?
S: Buat kotak-kotak dengan panjang satu
kotak 1 cm menutupi genangan minyak
tersebut, diperoleh panjang 8 kotak dan
lebarnya 4 kotak. Kemudian 8 x 4 dan
didapatkan hasil 42, lalu 42 x 13
mendapatkan hasil yang merupakan
pendekatan luasan genangan minyak yang
sesungguhnya.

lisan cara penyelesaiannya. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S1 tidak dapat
memenuhi kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal no.5.

Berdasarkan hasil pekerjaan, S3 tidak
memberikan
jawaban.
Kemudian
berdasarkan hasil wawancara, S3
menolak memberikan jawaban. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S3
tidak dapat memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal no.5.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S6 memberikan 2 jawaban
yang tidak tepat. Cara penyelesaian dan
jawaban akhir yang diberikan tidak
tepat. Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S6 kurang mampu memenuhi
kriteria kefasihan dalam menyelesaikan
soal no.5.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

P: Apakah kamu mempunyai cara lain
untuk menyelesaikan soal ini?
S: Ada, yaitu dengan cara tidak perlu
mengandaikan 1 cm tetapi langsung saja
satu kotak diandaikan 13 km sebagai
ukuran
aslinya.
Tetapi
cara
mengerjakannya sama.

S10

P: Coba ceritakan maksud dari cara
penyelesaianmu ini
S: Ini saya menggunakan perbandingan
peta.
P: Perbandingan peta itu seperti apa?
S: itu yang pakai perbandingan gambar
dengan perbandingan aslinya. Terus

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S10 memberikan 3 jawaban
yang tidak tepat. Ada cara penyelesaian
yang tidak tepat digunakan untuk
menjawab soal no.5 ini, kemudian
jawaban akhir yang dihasilkan dari
ketiga jawaban tersebut tidak tepat. Oleh
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

ukuran genangan minyak dibandingkan karena penjelasan tersebut, maka S10
dengan ukuran aslinya.
kurang mampu memenuhi kriteria
kefasihan dalam menyelesaikan soal
no.5.

P: Menurutmu, apakah ada cara lain untuk
mengerjakannya?
S: Bisa menggunakan kotak-kotak persegi.
Dimana ukuran tiap kotak itu 1 cm x 1 cm.
Caranya itu, jika genangannya itu penuh
pada satu kotak, maka dihitung 1 cm x 1
cm. Tetapi jika genangannya itu Cuma
sedikit pada satu kotak maka diberi tanda
bulatan dan jika genangannya itu penuh
pada satu kotak maka diberi tanda bintang.
Kemudian dijumlahkan yang bulatan
sendiri dan yang bintang sendiri. Nanti
jumlah yang bertanda bulatan akan dibagi
dua, karena anggapannya itu setengahnya
luas satu kotak. Diperoleh jumlah yang
bertanda bintang itu 20 dan jumlah yang
bertanda bulatan itu 25. Nanti yang 25 itu
dibagi dua menghasilkan 12,5, kemudian
dijumlahkan dengan 20 menghasilkan
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

22,5. Untuk menentukan taksiran luasnya
maka 22,5 itu dikalikan dengan 13 untuk
dijadikan ke kilometer dan mendapatkan
hasil 292,5 km persegi.
P: Ada cara lain lagi gak?
S: Semua kotak-kotak yang dibuat
dikalikan dengan 13 untuk dijadikan ke
kilometer, kemudian kotak-kotak di luar
genangan dijumlahkan, lalu dikali juga
dengan 13 untuk diubah ke kilometer.
Setelah itu kotak-kotak yang dibuat
seluruhnya dikurangkan dengan kotakkotak di luar genangan minyak.

132

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Subyek
S15

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

“P: Apa alasan kamu mengatakan bentuk
itu trapesium?
S: satu pasang sisinya sejajar, dan ujung
ini seperti dipotong makanya jadi
trapesium siku-siku
P: kemudian bagaimana mencari luasnya
dengan menggunakan caramu itu?
S: Kalau yang di lembar jawab ini, salah,
harusnya bukan ½, karena harusnya luas
trapesium itu sama untuk yang siku-siku
atau trapesium biasa itu (trapesium sama
kaki). Jadi, kalau menggunakan rumus
trapesium, mendapatkan tingginya 5 cm,
sisi yang sejajar (a= 9,5 cm dan b=7,5).
Berarti luas trapesiumnya itu

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S15 memberikan 3 jawaban
yang tidak tepat. Namun cara
penyelesaian yang diberikan sudah
tepat, walaupun menghasilkan jawaban
akhir yang tidak tepat dikarenakan
ketidaktelitian. Oleh karena penjelasan
tersebut, maka S15 kurang mampu
memenuhi kriteria kefasihan dalam
menyelesaikan soal nomor 5.

. Tapi kan masih ada yang
ini-ini (bagian trapesium yang tidak ada
genangan minyaknya). Jadi sebenarnya
pendekatannya tidak akurat. Mungkin
dengan dikurangkan dengan bangun datar
yang sesuai untuk daerah trapesium yang
tidak terpenuhi genangan minyak.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

P: Apakah ada cara lain?
S: ada, seperti di buku yang menjadi
sumber dalam merancang soal openended. Pakai kotak-kotak, diibaratkan
menggunakan 1 cm untuk satu sisi kotak
tersebut. Kemudian untuk kotak yang tidak
penuh dihitung ½ nya saja, tapi untuk
luasan yang utuh dihitung 1. Lalu
dikonversi ke km.”

S16

“P: Bisakah kamu jelaskan terkait
penyelesaian yang kamu tulis ini?
S: Saya membuat kotak-kotak, tapi saya
tidak membaca ada keterangan 1 cm
merepresentasikan 13 km, jadinya saya
membuat sendiri representasi dari 1 cm

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil
wawancara, S16 memberikan 3 jawaban
yang tidak tepat. Dua cara penyelesaian
yang diberikan sudah tepat dan ada satu
cara penyelesaian yang tidak tepat jika
digunakan dalam menyelesaikan soal
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

itu.
P: setelah kamu tahu 1 cm itu
merepresentasikan 13 km, bagaimana
penyelesaiannya?
S: ya seperti ini, ngitungnya dilihat yang
utuh-utuh dahulu, ada 22 kotak yang utuh.
Dan yang tidak utuh kotaknya tidak udah
dihitung. Luasnya itu perkiraan 286 km
persegi.

no.5 ini. Kemudian jawaban akhir yang
diberikan dari ketiga cara penyelesaian
tersebut tidak tepat. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S16 kurang
mampu memenuhi kriteria kefasihan
dalam menyelesaikan soal no.5.

P: Apakah ada cara lain?
S: Masih menggunakan kotak-kotak, ambil
bagian yang benar-benar utuh, dibagian
tengah itu dihitung dengan mengandaikan
bentuk persegi panjang. Kemudian bagian
sisanya itu dihitung per satuan kotak yang
utuh.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kefasihan

P: apakah ada cara lain lagi?
S: ya mungkin dengan memotong-motong
bagian
yang
ujung-ujung
untuk
ditempelkan dekat dengan bagian tepi-tepi
yang kotak-kotaknya hampir utuh (untuk
mendapatkan kotak utuh) dan dibuat
menyerupai bentuk persegi panjang
keseluruhan genangan minyaknya itu”

Tabel 4.28 Analisis Kriteria Fleksibilitas Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 5
Subyek
S1

Hasil Pekerjaan

Tidak memberikan jawaban

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: Apa yang kamu pahami dari soal ini?
S: Menentukan luasan genangan minyak.
P: Kemudian caranya bagaimana?
S: Kalau diperkuliahan bisa menggunakan

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1 memberikan
dua cara penyelesaian yang berupa
gagasan lisan cara penyelesaian.
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Subyek

S3

S6

Hasil Pekerjaan

Tidak memberikan jawaban

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

kalkulus, namun bisa juga dibentuk menjadi
persegi-persegi kecil yang memiliki satu satuan
(1 cm x 1 cm) memenuhi daerah genangan
minyak tersebut kemudian dihitung persegipersegi yang memenuhi daerah tersebut dan
dikonversi ke satuan kilometernya.
P: Apakah ada cara lain?
S: Saya tidak tahu.”
“P: Terkait soal no.5 ini, bagaimana?
S: Saya tidak paham, karena menurut saya tidak
ada gambar apa-apa dan tidak ada angkaangka untuk perhitungan serta tidak ada yang
diketahui.
P: Apa sebenarnya yang membuat kamu tidak
paham dan tidak mengerti?
S: Cara untuk mengetahui perkiraan luas,
sedangkan kalau gambarnya cuma seperti ini
rumus apa yang bisa digunakan.”
P: Sekarang jika diberi kesempatan untuk
menyelesaikan soal tersebut, bagaimana
caramu?
S: Buat kotak-kotak dengan panjang satu kotak
1 cm menutupi genangan minyak tersebut,
diperoleh panjang 8 kotak dan lebarnya 4 kotak.
Kemudian 8 x 4 dan didapatkan hasil 42, lalu 42
x 13 mendapatkan hasil yang merupakan
pendekatan luasan genangan minyak yang
sesungguhnya.
P: Apakah kamu mempunyai cara lain untuk

Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S1 kurang mampu memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal no.5.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil
wawancara,
S3
tidak
memberikan jawaban yang berarti
tidak diberikannya cara penyelesaian
untuk soal nomor 5 ini. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S3 tidak
dapat memenuhi kriteria fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal nomor 5.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S6 memberikan
dua cara penyelesaian. Namun cara
penyelesaian yang diberikan S6
tidak
tepat,
karena
hanya
menggambarkan
persegi-persegi
tersebut pada genangan minyak.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka S6 kurang mampu memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam
menyelesaikan soal nomor 5.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

menyelesaikan soal ini?
S: Ada, yaitu dengan cara tidak perlu
mengandaikan 1 cm tetapi langsung saja satu
kotak diandaikan 13 km sebagai ukuran aslinya.
Tetapi cara mengerjakannya sama.

S10

P: Perbandingan peta itu seperti apa?
S: itu yang pakai perbandingan gambar dengan
perbandingan aslinya. Terus ukuran genangan
minyak dibandingkan dengan ukuran aslinya.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S10 memberikan 3
cara penyelesaian. Namun ada satu
cara penyelesaian yang tidak tepat
digunakan untuk menjawab soal
no.5 ini. Akan tetapi ada dua cara
penyelesaian yang sudah tepat
digunakan untuk menjawab soal
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

P: Menurutmu, apakah ada cara lain untuk no.5 ini. Oleh karena penjelasan
mengerjakannya?
tersebut, maka S10 belum mampu
secara maksimal memenuhi kriteria
fleksibilitas dalam menyelesaikan
soal nomor 5.

S15

“P: kemudian bagaimana mencari luasnya
dengan menggunakan caramu itu?
S: Kalau yang di lembar jawab ini, salah,
harusnya bukan ½, karena harusnya luas
trapesium itu sama untuk yang siku-siku atau
trapesium biasa itu (trapesium sama kaki). Jadi,
kalau
menggunakan
rumus
trapesium,
mendapatkan tingginya 5 cm, sisi yang sejajar
(a= 9,5 cm dan b=7,5). Berarti luas
trapesiumnya itu
.
Tapi kan masih ada yang ini-ini (bagian
trapesium yang tidak ada genangan minyaknya).
Jadi sebenarnya pendekatannya tidak akurat.
Mungkin dengan dikurangkan dengan bangun

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S15 sudah
memberikan dua cara penyelesaian
yang tepat
digunakan untuk
menjawab soal no.5 ini, walaupun
jawaban akhir yang diberikan tidak
tepat. Oleh karena penjelasan
tersebut,
maka
S15
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal no.5.
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

datar yang sesuai untuk daerah trapesium yang
tidak terpenuhi genangan minyak.

P: Apakah ada cara lain?
S: ada, seperti di buku yang menjadi sumber
dalam merancang soal open-ended. Pakai
kotak-kotak, diibaratkan menggunakan 1 cm
untuk satu sisi kotak tersebut. Kemudian untuk
kotak yang tidak penuh dihitung ½ nya saja, tapi
untuk luasan yang utuh dihitung 1. Lalu
dikonversi ke km.”
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Subyek

S16

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

“P: setelah kamu tahu 1 cm itu
merepresentasikan
13
km,
bagaimana
penyelesaiannya?
S: ya seperti ini, ngitungnya dilihat yang utuhutuh dahulu, ada 22 kotak yang utuh. Dan yang
tidak utuh kotaknya tidak udah dihitung.
Luasnya itu perkiraan 286 km persegi.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S16 memberikan 3
cara penyelesaian. Namun ada satu
cara penyelesaian yang tidak tepat
digunakan untuk menjawab soal
nomor 5 ini. Akan tetapi ada dua
cara penyelesaian yang sudah tepat
digunakan untuk menjawab soal
nomor 5 ini. Oleh karena penjelasan
tersebut,
maka
S16
mampu
memenuhi
kriteria
fleksibilitas
dalam menyelesaikan soal nomor 5.

P: Apakah ada cara lain?
S: Masih menggunakan kotak-kotak, ambil
bagian yang benar-benar utuh, dibagian tengah
itu dihitung dengan mengandaikan bentuk
persegi panjang. Kemudian bagian sisanya itu
dihitung per satuan kotak yang utuh.

P: apakah ada cara lain lagi?
S: ya mungkin dengan memotong-motong
bagian yang ujung-ujung untuk ditempelkan
dekat dengan bagian tepi-tepi yang kotakkotaknya hampir utuh (untuk mendapatkan kotak
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Subyek

Hasil Pekerjaan

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Fleksibilitas

utuh) dan dibuat menyerupai bentuk persegi
panjang keseluruhan genangan minyaknya itu”

Tabel 4.29 Analisis Kriteria Kebaruan Hasil Menyelesaikan Soal Open-ended dan Hasil Wawancara pada Soal Nomor 5
Subyek

S1,
S3,
S6,
S10,
S15
dan
S16

Hasil Pekerjaan

-

Hasil Wawancara

Analisis Kriteria Kebaruan

Tidak memberikan jawaban

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, S1, S3, S6, S10,
S15 dan S16 tidak memberikan
jawaban baru dan berbeda dari hasil
memeriksa jawaban yang sudah
diberikan
dan
juga
tidak
memberikan jawaban yang unik dari
jawaban yang sebelumnya. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S1,
S3,S6, S10, S15 dan S16 tidak
memenuhi kriteria kebaruan dalam
menyelesaikan soal nomor 5.
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Berdasarkan hasil analisis data menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan
segiempat, maka diperoleh gambaran kemampuan berpikir kreatif mahasiswa
dalam menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat. Berikut ini
dijelaskan gambaran kemampuan berpikir kreatif dari 6 subyek penelitian dalam
menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat:
Tabel 4.30 Hasil Analisis

Subyek
S1
S3
S6
S10
S15
S16

Soal
Soal
Soal no.4 Soal no.5
no.3a
no.3b
K F B K F B K F B K F B K F B K F B
3 3 1 3 3 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0
1 1 0 3 3 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 2 3 0 2 3 0 1 3 2 3 3 0 1 1 0
3 3 1 3 3 0 3 3 0 1 1 0 2 3 2 1 2 0
1 1 1 3 3 0 2 3 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0
3 3 3 2 3 0 3 3 0 3 3 3 2 3 0 1 3 0
Soal no.1

Soal no.2

22
15
27
31
23
38

Tabel 4.31 Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam
Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Subyek
S1

22

41

S3

15

28

S6
S10
S15
S16

27
31
23
38

50
57
43
70

Kategori
Kemampuan
Berpikir Kreatif
Kurang Kreatif
Sangat Kurang
Kreatif
Kurang Kreatif
Cukup Kreatif
Kurang Kreatif
Kreatif

D. Analisis Data Merancang Soal Open-ended
Merancang soal open-ended pada pokok bahasan segiempat dan wawancara
dalam merancang soal dilakukan bersama 6 subyek penelitian. Hasil merancang
soal open-ended dan hasil wawancara yang diperoleh akan dianalisis dalam dua
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aspek besar yaitu dianalisis berdasarkan karakteristik soal open-eneded dan
dianalisis berdasarkan kriteria berpikir kreatif. Berikut ini merupakan hasil
analisis dari hasil merancang soal open-ended dan hasil wawancara dalam
merancang soal:
1. Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil soal rancangan subyek beserta penyelesaian soal dan hasil
wawancara dalam merancang soal open-ended segiempat, maka dapat dianalisis
berdasarkan karakteristik soal open-ended untuk mengetahui soal yang
dirancang merupakan soal open-ended. Berikut ini hasil analisis berdasarkan
karakteristik soal open-ended:
a.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 1
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.1 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 1
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Tabel 4.32 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 1 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Hasil Wawancara
“P: coba jelaskan soal dan
penyelesaian untuk soal no.1 ini
S: gambarnya soal ini didapat
dari referensi sumber,ukurannya
juga saya ubah menjadi lebih
kecil. Untuk tipe soal HOTS nya
saya buat yang realistis. Pada
awalnya gambarnya ini persegi
tapi dipotong setiap sudutnya
masing-masing 2 m . . .”

“P: coba jelaskan soal dan
penyelesaian untuk soal no.1 ini
S: . . . Penyelesaiannya saya
membuat dua cara, yang pertama
itu menentukan luas persegi
(tanah) utuh sebelum dipotong
sudutnya, lalu menentukan luas
tanah untuk keempat anak
tersebut,
. . . Cara kedua,
digambar terlebih dahulu tanah
yang sudah dibagi-bagi tanahnya
untuk keempat anak . ..”
P: apakah soal ini sudah
memenuhi soal open-ended?
S: sudah, karena sudah ada
minimal 2 cara”
P: coba jelaskan soal dan
penyelesaian untuk soal no.1 ini
S:
Penyelesaiannya
saya
membuat dua cara, yang pertama
itu menentukan luas persegi
(tanah) utuh sebelum dipotong
sudutnya, lalu menentukan luas
tanah untuk keempat anak
tersebut, kemudian menentukan
luas persegi kecil yang terpotong
disetiap sudut tanah. Mencari
luas tanah pak Amir dengan
selisih antara luas persegi utuh

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, gambar soal
sudah baik dengan diberikannya
keterangan-keterangan
berupa
panjang
dari
masing-masing
bagian dan informasi pada soal
sudah jelas seperti disertakan
panjang dari sisi tanah, luas
masing-masing
tanah
untuk
keempat anak dan pemotongan
tiap sudut tanah dengan ukuran
tertentu. Hal-hal tersebut sudah
cukup untuk menjadikan orang lain
paham akan tujuan dari soal ini.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan
hasil
wawancara,
S1
memberikan dua jawaban benar
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Hal tersebut sudah
menunjukkan bahwa soal ini
mampu menimbulkan beragam
repon berupa cara penyelesaian
soal.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, diperlukan
pemahaman soal untuk dapat
mengkonstruksi cara penyelesaian.
Kemudian hasil konstruksi tersebut
diekspresikan
dalam
bentuk
langkah-langkah
penyelesaian
seperti pada penyelesaian soal.
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Karakteristik
Soal Openended

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

dengan 4 persegi kecil. Kemudian
mencari luas tanah anak pertama
dengan cara mengurangkan luas
tanah pak Amir dengan luas
tanah keempat anak pak Amir.
Cara kedua, digambar terlebih
dahulu tanah yang sudah dibagibagi tanahnya untuk keempat
anak, kemudian daerah yang
tidak diarsir adalah tanah anak
pertama. Lalu dicari cara untuk
menentukan luas daerah yang
tidak diarsir. Susah sebenarnya
mencari cara penyelesaian yang
lain, karena terkadang sudah
mendapatkan satu cara.”
“P: tujuan dari soalmu ini sudah
jelas belum?
S: sudah, karena soal ini cerita
kontekstual jadi mudah ditebak
luas tanah anak pertama yang
dicari”

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini adalah
meminta menentukan luasan dari
suatu
permasalahan
tertentu
dengan beberapa batasan yang
jelas.
“P: level soal sudah sesuai Berdasarkan hasil rancangan soal
belum?
dan hasil wawancara, soal ini
S: sudah,
karena mereka sesuai untuk level kognitif kelas
memperlajari
tentang
luas VII. Hal ini dikarenakan S1
segiempat
mengadaptasi soal berdasarkan
P: level soal sudah sesuai belum? sumber buku paket kelas VII dan
S: sudah,
karena mereka soal
ini
merupakan
soal
memperlajari
tentang
luas pengaplikasian
konsep
luas
segiempat”
segiempat yang tidak rutin
diberikan.

Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S1 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.2 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 1

Tabel 4.33 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 1 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Informasi
matematis
yang penting

-

Respon yang
bervariasi

-

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
disertakan ukuran bingkai foto dan
ukuran bagian tepi foto jika
dipasang pada bingkai. Hal-hal
tersebut sudah cukup untuk
menjadikan orang lain paham akan
tujuan dari soal ini.
Berdasarkan hasil penyelesaian, S1
memberikan dua jawaban tidak
tepat (jawaban akhir tidak tepat)
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Namun, jika ditilik lebih
dalam, maka soal ini seperti
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

“P:
apakah
siswa
yang
mengerjakan
bisa
mengkomunikasikan
proses
berpikirnya?
S: bisa, karena soal ini gampang
dicerna dan bahasa soal juga
mudah dipahami, serta sudah
jelas”
“P: ceritakan terkait soal dan
penyelesaian soal ini
S: sebenarnya soal ini menurutku
agak
aneh,
karena
apa
pentingnya mengetahui luas
fotonya si Ani. Harusnya lebih
kepada,
jika
kita
ingin
menyisakan sisi-sisinya 3 cm,
maka bingkai foto yang sesuai itu
ukuran berapa. Menurutku juga
soal ini tidak ada urgent nya
kenapa harus tahu luas foto. . .”
“P: jika berdasarkan sumber,
apakah soal ini adaptasi?
S: ide soal ini dari pikiran
sendiri, karena sewaktu SMP
pernah dapat soal seperti ini.
Terkait
sumber
mungkin
bilangan-bilangannya
yang
terispirasi dari sumber”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
memiliki sebuah jawaban (cara
penyelesaian) pasti.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, soal ini
hanya perlu diterjemahkan saja
dalam bahasa matematika misalnya
seperti membuat sketsa gambar.
Kemudian soal sudah dapat
dikerjakan dalam langkah-langkah
penyelesaian.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri sangat
jelas yaitu menentukan luas foto.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S1
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII dan
berdasarkan pengalaman sewaktu
SMP.
Kemudian
soal
ini
merupakan soal pengaplikasian
konsep luas segiempat yang rutin
diberikan.

Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S1 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
SOAL:

PENYELESAIAN:
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Gambar 4.3 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 1

Tabel 4.34 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 1 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

“P: apakah soal ini sudah memuat
informasi matematis?
S: sudah, yaitu mereka harus
berpikir bahwa persegi itu
misalnya jika dibagi empat sisi
dari persegi itu akan sama
panjang. . .”

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
sebidang tanah berbentuk persegi
yang akan diwariskan kepada 4
anaknya dan keliling tanah masingmasing anak adalah 80 m. Hal
tersebut sudah cukup untuk
memahami maksud dan tujuan dari
soal ini.

“P: apakah sewaktu membaca
soal ini, kamu langsung bisa
mengetahui bahwa penyelesaian
soal ini akan beragam begitu pula
jawaban akhirnya?
S: iya, karena aku ingat lagi soal
pertama
itu
sudah
bisa
menggunakan
dua
cara
penyelesaian dan soal ini juga
bisa ada dua cara penyelesaian.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan
hasil
wawancara,
S1
memberikan dua jawaban benar
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Hal ini menunjukkan
bahwa
soal
ini
mampu
menimbulkan beragam respon
berupa cara penyelesaian soal.
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
P: apakah sewaktu siswa
membaca soal ini, apakah siswa
tersebut mengetahui bahwa soal
ini akan mempunyai berbagai
respon?
S: iya, karena akan ada yang
beranggapan mencari luas tanah
satu orang anak dulu baru
dikalikan 4. Ada yang berpikiran
juga
bahwa
sisi
tanah
sesungguhnya itu dua kali sisi
tanah yang dimiliki seorang
anak. Dia harus paham dahulu
bahwa sisi-sisi dari persegi itu
sama, karena sama maka bisa
dibagi 2 anak – 2 anak.”
“S: kalau soal yang ini itu
keterbalikan dari soal yang
pertama,
yaitu
sama-sama
tentang pewarisan. Tapi yang
diketahui keliling tanah yang
dimiliki oleh 4 anak tersebut dan
yang ditanyakan itu luas tanah
pak Amar seluruhnya.”
“P: tujuan dari soal ini sudah
jelas belum?
S: sudah jelas, karena misalkan
pada kehidupan mereka juga
akan menghitung kembali tanah
warisan jika disudah dibagikan.
Jika
mereka
ingin
memperdebatkan kembali tanah
warisan yang sudah diberikan,
maka perhitungan ini bisa
dijadikan
fakta-fakta
untuk
memperdebatkan itu”
“P: apakah soal ini adaptasi dari
sumber yang kamu tulis?
S: pertama terinspirasi dari soal
yang saya buat pertama,
kemudian ada juga sumbernya
lebih ke kontekstualya tentang
pewarisan tanah.”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, diperlukan
pemahaman soal untuk dapat
mengkonstruksi cara penyelesaian.
Kemudian hasil konstruksi tersebut
diekspresikan
dalam
bentuk
langkah-langkah
penyelesaian
seperti pada penyelesaian soal.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, soal ini memiliki
tujuan menghitung kembali luas
tanah warisan. Kemudian soal
tidak menimbulkan prersepsi yang
luas dalam pemahaman maksud
dan tujuannya.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S1
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII dan
mengembangkan soal no.1 yang
dirancang S1. Kemudian soal ini
merupakan soal pengaplikasian
konsep luas segiempat yang tidak
rutin diberikan.
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Karakteristik
Analisis Karakteristik Soal
Soal OpenHasil Wawancara
Open-ended
ended
Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S1 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini merupakan soal open-ended.

b.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 3
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.4 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 3

Tabel 4.35 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 3 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Informasi
matematis
yang penting

“P: coba ceritakan soal dan
penyelesaianmu
S: guru memberikan selembar
kertas, nanti akan ada berapa
banyak segiempat yang dapat
terbentuk. Luas kertas juga sudah
diketahui. Nanti itu akan ada
jawaban yang berbeda-beda. Saya

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
disertakan luas dari kertas dan
batasan luas minimal untuk bagian
kertas. Hal-hal tersebut sudah
cukup untuk menjadikan orang
lain paham akan tujuan dari soal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152

Karakteristik
Soal Openended

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Hasil Wawancara
juga berpikir bahwa open-ended
itu tidak ada jawaban yang salah.
Jadi kalaupun kertas tersebut
hanya dibagi empat dengan luas
10 m persegi juga tidak salah. ...”
“P: coba ceritakan soal dan
penyelesaianmu
S: guru memberikan selembar
kertas, nanti akan ada berapa
banyak segiempat yang dapat
terbentuk. Luas kertas juga sudah
diketahui. Nanti itu akan ada
jawaban yang berbeda-beda. Saya
juga berpikir bahwa open-ended
itu tidak ada jawaban yang
salah...”
“P: coba ceritakan soal dan
penyelesaianmu
S: . . . Nanti itu akan ada jawaban
yang berbeda-beda. Saya juga
berpikir bahwa open-ended itu
tidak ada jawaban yang salah.
Jadi kalaupun kertas tersebut
hanya dibagi empat dengan luas
10 m persegi juga tidak salah.
Misalkan lagi dibagi delapan pun
juga tidak salah. Karena setiap
orang akan memiliki pemikiran
yang berbeda-beda. Ada ketentuan
paling kecil luas segiempat yang
dibuat itu 10 cm persegi”
“P: apakah soal ini terlalu terbuka?
S: menurut saya tidak masalah,
karena
yang
penting
dia
memperhatikan luas minimal yaitu
10 cm persegi dan ini juga soal
open-ended”
“P: apakah soal ini terinspirasi dari
sumber?
S: saya sempat baca dari buku ini,
seperti ada soal yang ada
penyelesaiannya
dengan
menggunakan rumus ini, yang
nantinya membentuk bentuk ini.
Kemudian saya jadi berpikir,
ternyata kertas tersebut dapat
digunting-gunting”

ini.

Berdasarkan hasil penyelesaian, S3
memberikan dua jawaban benar
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Hal tersebut sudah
menunjukkan bahwa soal ini
mampu menimbulkan beragam
repon berupa cara penyelesaian
soal dan jawaban akhir. Namun
respon yang dihasilkan akan
terlalu bervariasi.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, soal ini
dapat diselesaikan dengan cara
penyelesaian
yang
sangat
sederhana atau dengan kata lain
tidak perlu berpikir keras sudah
bisa menyelesaikan soal ini.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, respon soal berupa
cara penyelesaian dan jawaban
benarnya terlalu terbuka sehingga
tujuan dari soal ini tidak jelas.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S3
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII.
Kemudian pada materi segiempat
di kelas VII dipelajari mengenai
luas dari masing-masing jenis
segiempat.
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Karakteristik
Analisis Karakteristik Soal
Soal OpenHasil Wawancara
Open-ended
ended
Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S3 belum memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.5 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 3

Tabel 4.36 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 3 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Hasil Wawancara
“P: apakah informasi matematis
soal ini sudah baik?
S:
sudah
menurut
saya,
tergantung dari siswa yang
menjawab juga sih dalam
menentukan sisi-sisi pada bangun
itu”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
disertakan ukuran bingkai foto dan
ukuran bagian tepi foto jika
dipasang pada bingkai. Hal-hal
tersebut sudah cukup untuk
menjadikan orang lain paham
akan tujuan dari soal ini.
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Karakteristik
Soal Openended

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Hasil Wawancara
“P: apakah menurutmu soal ini
sudah merupakan soal openended?
S: iya sudah, karena sudah
memenuhi berbagai macam cara
penyelesaiannya, walaupun hanya
satu jawaban akhir yang benar.”
“P: apakah caranya juga sama
dengan soal yang di sumber?
S: iya hampir sama, tergantung
bagian bentuk-bentuknya. Agar
terbentuk bagiannya misalnya
trapesium, persegi panjang atau
persegi”
-

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

“P: apakah soal ini terinspirasi
dari sumber?
S: iya, dan ada persis kok soalnya.
Eh tapi beda gambarnya, kalau
yang di buku itu seperti salib
bentuknya”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil penyelesaian,
S3 memberikan dua jawaban tidak
tepat (jawaban akhir tidak tepat)
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Namun, jika ditilik lebih
dalam, maka soal ini seperti
memiliki sebuah jawaban (cara
penyelesaian) pasti.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, soal ini
hanya perlu diterjemahkan saja
dalam
bahasa
matematika
misalnya seperti membuat sketsa
gambar. Kemudian soal sudah
dapat dikerjakan dalam langkahlangkah penyelesaian.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan
persepsi
yang
terlalu luas terutama pada
jawabannya. Tujuan dari soal ini
sendiri adalah menentukan luas
foto.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S3
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII dan
berdasarkan pengalaman sewaktu
SMP. Kemudian pada materi
segiempat di kelas VII dipelajari
mengenai luas dari masing-masing
jenis segiempat.

Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S3 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.6 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 3

Tabel 4.37 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 3 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

“P: kenapa kamu membuat soal
dengan indikator seperti ini?
S: . . . Misalkan dari 100 batang
korek api, akan dibentuk jadi apa,
jadi ada jenis-jenis dan sifat dari
segiempat itu sendiri. Menurut
saya pun, anak-anak itu lebih suka
ada alat peraganya”

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
sebidang tanah berbentuk persegi
yang akan diwariskan kepada 4
anaknya dan keliling tanah
masing-masing anak adalah 80 m.
Hal tersebut sudah cukup untuk
memahami maksud dan tujuan dari
soal ini.

“P: tujuan sebenarnya dari soal ini
itu apa?
S: saya itu berpikir, kalau anakanak SMP itu sudah malas dengan
matematika apalagi sudah bangun
datar. Saya berpikir untuk
membuat
soal
yang
tidak
menghitung, karena orang-orang
kebanyakan berpikir soal open-

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan
hasil
wawancara,
S1
memberikan dua jawaban benar
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Hal ini menunjukkan
bahwa
soal
ini
mampu
menimbulkan beragam respon
berupa cara penyelesaian soal.
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
ended itu menghitung cara
penyelesaian. Ya saya mencari
yang menggunakan alat peraga
yang meminimalisir dana, dan
ternyata lihat di buku ada korek
api.
Misalkan
saja
saya
menyediakan 100 batang korek api
dan saya berikan ke misalnya dua
sample anak. Mereka akan
membuat bangun datar segiempat
yang berbeda-beda, kalaupun
sama-sama membuat persegi pasti
ukurannya pun berbeda-beda.”
“P: tujuan sebenarnya dari soal ini
itu apa?
S: saya itu berpikir, kalau anakanak SMP itu sudah malas dengan
matematika apalagi sudah bangun
datar. Saya berpikir untuk
membuat
soal
yang
tidak
menghitung, karena orang-orang
kebanyakan berpikir soal openended itu menghitung cara
penyelesaian. Ya saya mencari
yang menggunakan alat peraga
yang meminimalisir dana, dan
ternyata lihat di buku ada korek
api. . .”
“P: kenapa kamu membuat soal
dengan indikator seperti ini?
S: . . . Misalkan dari 100 batang
korek api, akan dibentuk jadi apa,
jadi ada jenis-jenis dan sifat dari
segiempat itu sendiri. Menurut
saya pun, anak-anak itu lebih suka
ada alat peraganya”
“P:
menentukan
banyaknya
segiempat yang terbentuk, soal ini
terinspirasi dari sumber?
S: iya”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, diperlukan
pemahaman soal untuk dapat
mengkonstruksi cara penyelesaian.
Kemudian hasil konstruksi tersebut
diekspresikan
dalam
bentuk
langkah-langkah
penyelesaian
seperti pada penyelesaian soal.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, soal ini memiliki
tujuan menghitung kembali luas
tanah warisan. Kemudian soal
tidak menimbulkan prersepsi yang
luas dalam pemahaman maksud
dan tujuannya.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S3
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII dan
mengembangkan soal no.1 yang
dirancang S1. Kemudian pada
materi segiempat di kelas VII
dipelajari mengenai jenis-jenis dan
sifat-sifat segiempat.
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Karakteristik
Analisis Karakteristik Soal
Soal OpenHasil Wawancara
Open-ended
ended
Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S3 belum memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.

c.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 6
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.7 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 6

Tabel 4.38 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 6 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Informasi
matematis
yang penting

“P: dari soal no.1 ini, informasi
matematis apa yang sudah kamu
cantumkan?
S: itu ternyata belum saya
lanjutkan soalnya. Harusnya dua
kata terakhir ini tidak perlu.
Maksudnya itu sekalian mau
menyebutkan sifat-sifatnya dari

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
disertakan syarat soal yaitu 1
rumah minimal menggunakan 4
bangun
segiempat.
Hal-hal
tersebut sudah cukup untuk
menjadikan orang lain paham akan
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Karakteristik
Soal Openended

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
segiempat yang menjadi bagian
dari rumah itu”
“P: Berarti soal ini kamu buat
sendiri?
S: iya, terinspirasi dari soal yang
dibuat peneliti, yaitu soal no.1.
Rumah kan bisa dibentuk dengan
segala macam bangun. Jadi saya
ingin mereka membuat 3 gambar
rumah dengan menggunakan 4
bangun datar segiempat.”
“P: Apakah soal ini sudah sesuai
untuk level SMP?
S: sudah, karena jika mereka
sudah tahu segiempat dan sifatnya
pasti mereka bisa gambarin tapi
kalau mereka tidak tahu pasti
mereka tidak bisa gambarin.
Karena rumah itu dasarnya
banyak segiempatkan sebenarnya.
Tapi kalau mereka tidak tahu kan
mereka
hanya
menggambar
trapesium dan persegi panjang,
padahal masih bisa digambar
yang lain. bisa digambar jajar
genjang sebagai jalan, ya
sekreatifnya mereka.”
“P: Berarti soal ini kamu buat
sendiri?
S: iya, terinspirasi dari soal yang
dibuat peneliti, yaitu soal no.1.
Rumah kan bisa dibentuk dengan
segala macam bangun. Jadi saya
ingin mereka membuat 3 gambar
rumah dengan menggunakan 4
bangun datar segiempat.”
“P: Soal yang kamu buat ini,
apakah mengadopsi soal?
S:
tidak,
saya
hanya
menilhat(review).
Memang
terkadang tidak nyambung, tapi
saya ingat sesuatu saat melihat
buku (materi tertentu)
P: Apakah soal ini sudah sesuai
untuk level SMP?

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
tujuan dari soal ini.
Berdasarkan hasil penyelesaian,
S6 memberikan dua jawaban
benar dengan cara penyelesaian
yang berbeda dan jawaban akhir
beragam yang benar. Hal ini
menunjukkan bahwa soal ini
mampu menimbulkan beragam
repon berupa cara penyelesaian
soal dan jawaban akhir. Namun
respon yang dihasilkan akan
terlalu bervariasi.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, soal ini
dapat diselesaikan dengan cara
penyelesaian
yang
sangat
sederhana atau dengan kata lain
tidak perlu berpikir keras sudah
bisa menyelesaikan soal ini.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, respon soal berupa
cara penyelesaian dan jawaban
benarnya terlalu terbuka sehingga
tujuan dari soal ini tidak jelas.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan materi
segiempat di kelas VII dipelajari
mengenai jenis-jenis dan sifat-sifat
segiempat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159

Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

S: sudah, karena jika mereka
sudah tahu segiempat dan sifatnya
pasti mereka bisa gambarin tapi
kalau mereka tidak tahu pasti
mereka tidak bisa gambarin.
Karena rumah itu dasarnya
banyak segiempatkan sebenarnya.
Tapi kalau mereka tidak tahu kan
mereka
hanya
menggambar
trapesium dan persegi panjang,
padahal masih bisa digambar
yang lain. bisa digambar jajar
genjang sebagai jalan, ya
sekreatifnya mereka”
Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S6 belum memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.8 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 6

Tabel 4.39 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 6 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended
Informasi
matematis
yang penting

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

“P: bagaimana terkait gambar
pada soal kamu? Apakah kotakkotak yang kamu buat ini sudah

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, gambar soal
kurang baik karena keterangan-
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara
sesuai ukurannya?
S: kotak-kotak ini diasumsikan
persegi, dengan ukurannya 1 cm
x 1 cm”

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

keterangan pada soal tidak lengkap
dan gambarnya tidak digambar
dengan ukuran yang tepat.
Kemudian maksud (pertanyaan)
dari soal tidak dinyatakan dengan
kalimat yang jelas. Hal ini
menyebabkan pemahaman akan
soal ini tidak baik yang juga
berdampak pada tujuan yang
diharapkan dari soal ini tidak akan
terpenuhi dengan baik.
“P: soal ini memunculkan respon Berdasarkan hasil penyelesaian, S6
apa?
memberikan dua jawaban benar
S: cara penyelesaian yang dengan cara penyelesaian yang
beragam, tapi saya hanya berbeda. Hal tersebut sudah
kepikiran 2 cara, tapi mungkin menunjukkan bahwa soal ini
ada lagi cara yang lainnya. mampu menimbulkan beragam
Untuk jawaban akhir hanya ada respon berupa cara penyelesaian
satu yang benar.”
soal.
“P: coba tolong ceritakan terkait Berdasarkan hasil penyelesaian
soal yang kamu buat ini
dan hasil wawancara, soal ini dapat
S: kan di Indonesia itu banyak diselesaikan dengan cara yang
pulau, saya mikirnya itu, mereka sederhana.
bisa menggunakan dua cara
untuk menyelesaikan ini. Kalau
mereka pakai gambar ini, mereka
bisa menggunakan kotak-kotak
ini. Seperti penyelesaian yang
saya buat, cara pertama itu
menggunakan kotak-kotak dan
cara
kedua
itu
langsung
menggunakan
panjangnya
(konversi
ke
satuan
panjangnya).”
“P: apa pertanyaan dari soal ini?
Berdasarkan hasil rancangan soal
S: yang tidak digambari pulau dan hasil penyelesaian, tujuan dari
jawa?
soal ini tidak begitu jelas. Diminta
P: luas dari soal ini merupakan menentukan luasan yang tidak
luas pendekatan (penaksiran) atau digambar
pulau
jawa,
luas yang sebenarnya?
menimbulkan persepsi yang aneh
S: luas penaksiran. Oh iya, yaitu untuk apa menentukan luasan
berarati
di
soal
harus yang tidak digambar pulau jawa,
ditambahkan pada bagian luasan walaupun tujuannya tidak meluas
itu kata taksiran atau pendekatan. terutama pada jawaban.
P: apakah luas taksiran ini kamu
sesuaikan dengan luas pulai jawa
aslinya atau tidak?
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Karakteristik
Soal Openended

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
S: tidak. Saya merasa bingungnya
itu dibagian itu, kalau mau dibuat
luas
sesuai
dengan
peta
Indonesia asli itu saya bingung
karena peta itu banyak. Makanya
saya langsung membuat asumsi
ini di peta untuk ke peta juga.
Jadi ini luasan untuk di peta aja,
tapa dikonversi ke luas taksiran
sebenarnya.
P: jadi kalau seperti itu, kata luas
perkiraan atau taksiran itu tidak
perlu ya?
S: ya mungkin lebih kepada luas
perkiraan pada gambar di soal”
“P: Soal yang kamu buat ini,
apakah mengadopsi soal dari
sumber yang kamu gunakan?
S: tidak, sama seperti soal no.1
yang saya buat itu. Jadi saya
hanya melihat materi pada
sumber, dan ternyata saat melihat
itu saya merasa bisa membuat
soal seperti ini”

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII. Hal ini dikarenakan S6
mengadaptasi soal berdasarkan
sumber buku paket kelas VII.
Kemudian pada materi segiempat
di kelas VII dipelajari mengenai
luas
dari
segiempat
tidak
beraturuan.

Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S6 belum memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.9 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 6

Tabel 4.40 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 6 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Hasil Wawancara
P: tujuan kamu membuat soal ini
bagaimana?
S: supaya mereka makin paham,
karena sebenarnya soal ini simple
hanya persegi panjang dan
persegi, tapi jika mereka tidak
bisa memodelkan cerita pasti
akan sulit. Jadi mereka harus
paham konsepnya.
P: coba dijelaskan soal ini
S: . . . Dimana ini bisa dipakai
dua cara, yang pertama bisa
dengan luas halaman dikurangi
dengan luas kotak-kotaknya ini,
misalnya ini 4 x 4 ini dikali ada
berapa petak rumput. Yang kedua
itu
kita
bisa
langsung
menjumlahkan, yang samping
tidak dihitung jadi hanya bagian
dalam yang dihitung. Ini kan

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, informasi
pada soal sudah jelas seperti
disertakan luas dari halaman dan
syarat penamaman rumput. Hal-hal
tersebut sudah cukup untuk
menjadikan orang lain paham akan
tujuan dari soal ini.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan
hasil
wawancara,
S6
memberikan dua jawaban benar
dengan cara penyelesaian yang
berbeda. Hal ini menunjukkan
bahwa
soal
ini
mampu
menimbulkan beragam respon
berupa cara penyelesaian. Namun
jika soal ini dibaca dan dipahami
lebih dalam, maka akan langsung
diketahui cara penyelesaian yang
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
sudah dikali, jadi hasilnya 952.
Kemudian dikurangi 480 ini dari
4 x 4 dikali ada 30 kotak. Jadi
luas yang seluruh bagian dalam
ini dikurangi dengan luas semua
kotak-kotaknya.
Kemudian
dijumlahkan dengan luas bagian
samping-samping yang tidak
ditanami rumput.
P: Apakah soal ini sudah dapat
mengkomunikasikan ide mereka
untuk dituangkan dalam lembar
jawab?
S: sudah, karena di setiap
bagiannya sudah harus tahu
bentukkannya
seperti
apa.
Misalnya,
panjangnya
38
lebarnya 30, berartikan itu
persegi panjang. Yang diketahui
kedua itu petaknya berbentuk
persegi, kita harus gambar 4x4
dulu kan. Digambarkan seperti
ini cocok gak nih dengan jarak
dua-dua.
P: coba dijelaskan soal ini
S6: saya berpikir bahwa di
sekolah itu punya halaman, dan
saya berpikiran soal ini itu soal
HOTS. Pada bagian dalam
halaman, akan ditanamin rumputrumput dengan setiap petaknya
berbentuk persegi ukurannya 4 x
4. Sedangkan, panjangnya itu 38
dan lebarnya itu 30. Jadi gimana
caranya kita bisa buat bahwa
dalam ini itu selisihnya dua-dua.
Nah, di sini itu tidak boleh lebih
dari 2. Jadi untuk menanam di
dalam ini, kita harus punya trik
menanam rumput-rumput setiap
petaknya. . .
P: kemudian terinspirasi dari
mana soal ini?
S6: saya itu berpikiran bahwa
anak-anak
harus
mengerti
terlebih
dahulu
konsepnya.
Karena jika mereka tidak tahu

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
pasti untuk menjawab soal ini.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, diperlukan
pemahaman soal untuk dapat
mengkonstruksi cara penyelesaian.
Kemudian hasil konstruksi tersebut
diekspresikan
dalam
bentuk
gambar
dan
langkah-langkah
penyelesaian
seperti
pada
penyelesaian soal.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini adalah
meminta menentukan luasan dari
daerah yang tidak ditanami
rumput.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif kelas
VII karena pada materi segiempat
di kelas VII dipelajari mengenai
luas dari masing-masing jenis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
164

Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

konsepnya, mereka tidak akan segiempat.
bisa menggambarkan ini. Jadi
saya juga harus berpikiran
angka-angka untuk soal ini,
supaya sesuai apabila dikerjakan
memunculkan
respon
yang
bervariasi.
Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S6 belum memenuhi seluruh karakteristik soal open-ended,
maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.

d.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 10
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.10 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165

Tabel 4.41 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 10 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Hasil Wawancara
P: jika keterangan kurang jelas,
bagaimana sebaiknya soal ini?
S10: bukan buatlah menjadi
sebuah persegi panjang, tapi
konstruksi bagaimana trapesium
tersebut
bagian-bagian
terpisahnya dapat membentuk
persegi panjang.
P: kalau dari gambar trapesium di
soal kamu ini, apakah perlu
ditambahkan informasi?
S10: kayaknya perlu, paling tidak
ada tanda sama sisi.
P: ceritakan terkait soal dan
penyelesaian yang kamu buat
S10: . . . Cara pertama itu dibagi
dua, salah satu bagian dirotasi
kemudian disatukan. Cara kedua,
sisi ini dipotong jadi segitiga,
kemudian di satukan. Dari kedua
cara ini menunjukkan ada dua
cara yang berbeda tetapi
menghasilkan
satu
persegi
panjang yang sama.
P:terkait penyelesaiannya, apakah
perlu materi lain sekalin luas
segiempat?
S10: selain luasnya, harus tahu
sifat-sifat trapesium dan persegi
panjang. Misalnya kalau yang
disini trapesiumnya sama kaki,
bukan trapesium siku-siku. Jadi
kalo trapesium sama kaki itu sisi
kakinya sama, nanti tinggal
dikonstruksi
jadi
persegi
panjangnya itu seperti apa?
P: apakah perlu kesebangunan
pada penyelesaian ini?
S10: perlu, jadi kalau misalnya
dia
membuat
part
dari
trapesiumnya itu. Misalnya ini
sebangun dengan yang ini, kalo
kongruen itu sama benar-benar,

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat informasi matematis yang
berupa simbol-simbol kesejajaran
atau simbol yang menyatakan
bentuk tersebut adalah trapesium.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang berbeda-beda. Respon yang
bervariasi terlihat dari cara
penyelesaian yang digunakan.

Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang konsep luas
persegi panjang dan trapesium.
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

cuma kalau dibolak balik (misal
dirotasi/ translasi) jadi bisa gitu.
Jadi dipikir, kalau dibagi dua di
tengah
ini
bagian
kanan
kongruen dengan bagian kiri, kan
sama dua-duanya. Kemudian
gimana caranya kedua trapesium
yang
kongruen
tersebut
ditranformasikan menjadi persegi
panjang. Untuk penyelesaian
pertama. Kemudian penyelesaian
kedua itu tidak perlu.

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menentukan konsep luas persegi
panjang dengan luas trapesium.
P: apakah soal ini sudah sesuai Berdasarkan hasil rancangan soal
level SMP?
dan hasil wawancara, soal ini
S10: sudah, karena k13 menuntut sesuai untuk level SMP. Soal ini
siswanya lebih aktif dalam sesuai untuk level kognitif kelas
menentukannya.
Dia VII. Hal ini dikarenakan soal ini
menyimpulkan sendiri luas dari merupakan soal mengkonstruksi
soal ini dengan cara yang banyak konsep luas persegi panjang dari
suatu trapesium.

Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S10 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.11 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 10

Tabel 4.42 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 10 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Informasi
matematis
yang penting

-

Respon yang
bervariasi

-

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat informasi matematis yang
berupa ukuran gedung dan ukuranukuran ruangan. Informasi tersebut
cukup jelas untuk mengkonstruksi
pola berpikir dalam menyelesaikan
soal ini.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang berbeda-beda. Respon yang
bervariasi terlihat dari cara
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

P: apakah soal ini sudah
komunikatif?
S10: sudah, karena sudah dikasih
tahu ukurannya. Sebenarnya bisa
tidak diberikan ukurannya, yang
penting harus ada 4 kamar tidur, 2
kamar mandi dan sebuah ruang
tamu dengan syarat harus ada
jalan untuk melalui pintunya.
Sebenarnya kalau tidak ada
ukurannya, hasil akhir yang tidak
dibangun ruangan itu bisa
berbeda-beda. Saya buat ukuran
untuk mendapatkan satu jawaban
akhir yang benar, karena saya cari
aman.
P: kenapa kamu cari aman?
S10: karena biar ada yang bisa
dihitung, dan jadi pembanding
cara pertama dan kedua itu mau
diapain
aja
peletakkan
ruangannya hasil akhirnya akan
sama saja untuk sisanya. Tapi
yang membuat berbeda itu bentuk
dari sisanya itu, jadi kamu tinggal
menyesuaikan cara menentukan
sisanya itu, apakah dengan
persegi panjang, atau segiempat
lainnya dibagi-bagi jadi beberapa
bagian segiempat.
P: tujuan soal ini sudah jelas
belum?
S10: menentukan luas sisa
P: untuk apa menghitung luas sisa?
S10: lebih mikir, jika membangun
rumah itu bisa menggunakan
konsep matematika. Biar tidak
boring. Jadi saat membangun
ruangan harus ada jalan untuk
melalui
agar
bisa
masuk
ruangannya dan lainnya
P: apakah soal ini terispirasi dari
sumber?
S10: jujur ya, saya membuat soal
ini karena saya melihat balkon di
dekat
perpustakaan
(ruang

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
penyelesaian yang digunakan.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang menentukan dan
menghitung luas persegi panjang
dan persegi.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menentukan luas suatu daerah
tertentu (sisa).

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level SMP. Hal ini
dikarenakan soal ini merupakan
soal mengaplikasikan soal non
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

diskusi), balkonnya itu bentuk rutin.
persegi panjang, itu kalau dibuat
ruangan bisa gak. Sumber ini
untuk melihat luas-luas bagian
ruangan tersebut
Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S10 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.12 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 10

Tabel 4.43 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 10 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Informasi
matematis
yang penting

P: untuk gambarmu itu, kenapa itu
dibuat tanda sama?
S10: karena pengennya gitu untuk
sisinya
P: informasi matematis yang

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat informasi matematis yang
berupa ukuran tanah dan jarak
tanah dengan kolam renang.
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara
diberikan
sudah
menjadi
pembelajaran untuk siswa?
S10: lumayan, karena harus
memperhatikan misal yang ini
yang ada tanda sama. Maksudnya
mereka
mengkonstruksi
keterangan ini sesuai dengan soal

Respon yang
bervariasi

-

Komunikasi

-

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

P: maksud dari soal kamu sudah
jelas belum?
S10: belum,
karena kalau
menurutku
bisa
terjadi
miskonsepsi. Kan disuruh mencari
luas kolam renang, kalau jaraknya
5 meter antar tepinya. Pasti
dibelokkannya
terjadi
permasalahannya terkait jaraknya
P: Berdasarkan sumber, apakah
kamu terinspirasi dari sumber?
S10: iya terinspirasi, hanya
gambarnya saja. Awalnya layanglayang dengan suatu segiempat
lainnya, tapi saya ganti bentuknya

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Informasi tersebut cukup jelas
untuk
mengkonstruksi
pola
berpikir dalam menyelesaikan soal
ini.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang berbeda-beda. Respon yang
bervariasi terlihat dari cara
penyelesaian yang digunakan
walaupun konsep caranya sama
yaitu membagi luas kolam
menjadi beberapa luas segiempat.
Namun, jika ditilik lebih dalam,
maka soal ini seperti memiliki
sebuah
jawaban
(cara
penyelesaian) pasti.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang
menghitung
luas beberapa segiempat.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Namun
konten
soal
yang
ditampilkan kurang jelas.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level SMP. Hal ini
dikarenakan soal ini merupakan
soal
mengaplikasikan
luas
segiempat.

Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S10 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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e.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 15
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.13 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 15

Tabel 4.44 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 15 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Analisis Karakteristik Soal
Soal OpenHasil Wawancara
Open-ended
ended
P: apakah soal yang kamu buat Berdasarkan hasil rancangan soal
Informasi
sudah
memuat
infomasi dan hasil wawancara, soal sudah
matematis
memuat
informasi
mengenai
yang penting matematis?
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Karakteristik
Soal Openended

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

S15: iya, keliling persegi panjang keliling persegi panjang sama
dan keliling persegi itu sama.
dengan keliling persegi dan juga
ukuran sisi-sisi pada persegi.
P: kalau berdasarkan open-ended Berrdasarkan hasil penyelesaian
yang kamu ketahui, apakah soal ini dan hasil wawancara, subyek
sudah memenuhi?
memberikan
lima
belas
S15: iya, karena jika dilihat dari penyelesaian.
Penyelesaian
cara mereka berpikir kok cuma tersebut berupa jawaban dengan
satu ini, berartikan sebenarnya jawaban akhir beragam namun
banyak
kemungkinannya satu cara penyelesaian sama yang
(penyelesaian)
digunakan.
P: apakah soal ini hasil adaptasi Berdasarkan hasil pekerjaan dan
dari soal pada sumber tersebut?
hasil wawancara, soal ini dapat
S15: . . . Sewaktu saya menjadi
sarana
menyelesaikan soal ini, ternyata mengkomunikasikan
pola
yang dicarinya dibalik itu juga pemikiran
sederhana
tentang
bisa (misal mencari lebar atau komponen panjang dan lebar dari
mencari panjang)
segiempat.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil penyelesaian, tujuan dari
soal sudah cukup jelas sehingga
tidak menimbulkan persepsi yang
terlalu
luas
terutama
pada
jawabannya. Tujuan dari soal ini
adalah menentukan panjang dan
lebar dari persegi panjang.
P: apakah soal ini hasil adaptasi Berdasarkan hasil rancangan soal
dari soal pada sumber tersebut?
dan hasil wawancara, soal ini
S15: saya mengembangkan soal sesuai untuk level kognitif SMP
dari sumber. Pada soal di sumber kelas VII. Dikarenakan soal ini
yang diketahui itu dua, tapi di soal merupakan soal pemahaman akan
ini saya menggunakan satu. konsep persegi panjang dan
Sewaktu saya menyelesaikan soal persegi, adapun perhitungan yang
ini, ternyata yang dicarinya digunakan adalah perhitungan
dibalik itu juga bisa (misal sederhana.
mencari lebar atau mencari
panjang)

Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S15 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.14 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 15

Tabel 4.45 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 15 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Informasi
matematis
yang penting

P:
kaitkan soalmu
dengan
penyelesaian yang kamu buat
S15: luas jajar genjang 1 dan luas
jajar genjang 2. Oh iya ya ini
berapa panjangnya yang tengah
ini.
P: apakah memang kamu sengaja
gabungkan
dengan
setengah
lingkaran ini?

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat
informasi-informasi
terkait ukuran sisi-sisi bidang
tersebut.
Namun
terdapat
informasi yang tidak tepat, yang
menyebabkan penyelesaian yang
diberikan tidak tepat antara satu
dengan yang lain.
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Karakteristik
Soal Openended

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Hasil Wawancara
S15: saya lupa, harusnya tidak.
P: tapi sebenarnya ide kamu itu
bagaimana?
S15: pakai luas bangun segiempat
yang dibagi-bagi

-

P: jelaskan terkait soalmu!
S15: ini ada bangun, diminta
menentukan luas bangunnya ini.
Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

P: berdasarkan sumber yang kamu
tuliskan, apakah soal ini berupa
soal adaptasi?
S15: terinspirasi dari soal yang
dibuat peneliti, yaitu soal no.4
tentang permukaan meja.

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil penyelesaian,
S15 memberikan dua jawaban
yang tidak tepat dengan cara
penyelesaian
yang
berbeda
(memiliki konsep yang sama).
Namun, jika ditilik lebih dalam,
maka soal ini seperti memiliki
sebuah
jawaban
(cara
penyelesaian) pasti.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang
menghitung
luas segiempat.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menentukan luas dari suatu
gambar tertentu.
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
sesuai untuk peserta didik tingkat
SMP kelas VI. Hal ini dikarenakan
soal terinspirasi dari soal yang
dibuat
peneliti
dalam
tes
menyelesaikan soal. Jika dilihat
tingkat kognitifnya, maka soal ini
merupakan soal mengaplikasi luas
dari segiempat.

Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S15 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:
SOAL:

Gambar 4.15 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 15

Tabel 4.46 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 15 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Hasil Wawancara
P: jika soal ini dikemas kembali,
agar terlihat leih jelas dalam
pemahaman maksud dan tujuannya
S15: sebutkan minimal 3 bangun
datar yang dapat dibentuk dari
jajar genjang yang luasnya 200

P: Apakah boleh saya tidak
menggambarkan apapun, lalu saya
hanya menyebutkan ada jajar
genjang?
S15: ya boleh, tapi nilainya ½
karena saya menghargai kamu
berpikir menemukan itu
P: kemudian jika saja bagi tiga
saja, ada dua segitiga dan satu
persegi panjang, apakah boleh?
S15: tidak boleh, karena segitiga
itu memang bangun datar tetapi
bukan bangun datar segiempat.
P: apakah soal ini terlalu terbuka,
hingga dengan tidak perlu berpikir
saya bisa mengerjakannya?
S15: ya mungkin seperti saya
hanya membuat dua trapesium
saja, itu sepertinya tidak apa-apa.
Tapi memang kurang tepat, atau

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat
informasi-informasi
terkait ukuran jajar genjang.
Namun informasi tersebut masih
kurang baik untuk menjadi
pendukung pemahaman akan
penyelesaian soal.
Berdasarkan hasil penyelesaian,
S15 memberikan satu jawaban
yang tepat (sesuai dengan soal).
Namun
berdasarkan
hasil
wawancara, S15 menyatakan
bahwa bangun yang dibentuk
haruslah bangun datar segiempat.
Oleh karena penjelasan tersebut,
respon yang diberikan oleh subyek
tidak tepat karena informasi pada
soal tidak jelas.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal yang
dibuat
bisa
menimbulkan
kebingungan dan soal yang dibuat
terkesan sangat sederhana dalam
memberikan
penyelesaiannya.
Sehingga mengakibatkan dalam
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Karakteristik
Soal Openended

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
soalnya
ya
yang
kurang
ditambahkan minimal bangun
datar yang dibuat. Atau mungkin
saya yang kurang paham.
P: menututmu, apakah soal ini
terlalu terbuka?
S15: iya, dan malah seperti tidak
jelas. Seperti kurang informasi
yang jelas, jadi kalau mau nembak
jawaban itu masih ragu-ragu.
P: apakah tujuan dari soal ini
sudah jelas? Dilihat dari konteks
soalmu ini?
S15: secara gampangnya, ada
berapa bangun datar yang dapat
dibentuk. Dari kata “ada berapa”
itu sudah terlihat pasti lebih dari
satu. Ya tau bisa dibuat, sebutkan
minimal dua bangun datar
segiempat.
Daripada
hanya
menyebutkan dua yasudah buat
minimal empat bangun datar
segiempat.
P:
indikatornya
adalah
menyebutkan bangun datar yang
dapat dibentuk dari bangun datar
jajar genjang, apa alasanmu
membuat indikator ini?
S15:
alasannya
saya
mengembangkan soal peneliti
sewaktu menyelesaikan soal openended no.1, kemudian ada berapa
bangun datar yang dapat dibentuk
dari jajar genjang yang berukuran
seperti ini.

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
menyelesaikan soal tidak perlu
terlalu
banyak
memproses
pengetahuan.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, respon soal berupa
cara penyelesaian dan jawaban
benarnya terlalu terbuka sehingga
tujuan dari soal ini tidak jelas.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
sesuai untuk peserta didik tingkat
SMP kelas VI. Hal ini dikarenakan
soal terinspirasi dari soal openended yang dirancang peneliti
namun dikembangkan sendiri oleh
S5. Jika dilihat tingkat kognitifnya,
maka soal ini merupakan soal
pemahaman yang tidak jelas.

Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S15 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.16 Soal Nomor 4 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 15

Tabel 4.47 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 15 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 4
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Hasil Wawancara
P: apakah soal ini sudah memuat
informasi matematis?
S15: belum, oh iya lupa tidak ada
kata luas bangun yang diarsir
dibawah
P: perlu tidak diberikan tambahan
informasi?
S15: ya mungkin, 1 cm = berapa
gitu..
P: ini cara penyelesaiannya
bagaimana?
S15: dibuat kotak-kotak dan
diibaratkan satu satuan.
P: apakah siswa yang langsung
mengerti menggunakan kotakkotak, mengerti mengenai ukuran
dari kotak-kotak itu?
S15: nah itu, pasti mereka
berpikirnya beda-beda. Yang
penting itu hasilnya itu benar.
Cara penyelesaiannya satu tapi
jawaban akhirnya beda-beda.
S15: Sebenarnya saya ingin soal

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat
informasi-informasi
terkait syarat tertentu. Namun
informasi tersebut masih kurang
baik untuk menjadi pendukung
pemahaman akan penyelesaian
soal.
Berdasarkan hasil penyelesaian,
S15 memberikan satu jawaban
yang tepat (sesuai dengan soal).
Respon yang diberikan akan
beragam dalam jawaban akhir
(satu cara penyelesaian)
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Karakteristik
Soal Openended

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
ini memiliki beragam jawaban
akhir benar dengan satu macam
cara penyelesaian yaitu dengan
kotak-kotak.
P: apakah siswa yang langsung
mengerti menggunakan kotakkotak, mengerti mengenai ukuran
dari kotak-kotak itu?
S15: nah itu, pasti mereka
berpikirnya beda-beda. Yang
penting itu hasilnya itu benar.
Cara penyelesaiannya satu tapi
jawaban akhirnya beda-beda.
P: tujuan dari soal ini apa?
S15: menentukan luas dari bangun
datar tidak berarturan. Supaya
siswa dapat berpikir analisis.
Berpikir
seperti
ini
itu
penyelesaiannya
didekati
menggunakan apa. Dengan ada
tambahan informasi seperti soal
dari peneliti. . .
P: indikator untuk soal ini adalah
menentukan luas dari bangun datar
tidak berarturan, apakah soal ini
terinspirasi dari sumber yang kamu
tulis?
S15: iya, saya terispirasi dari
sumber yang saya tuliskan ini
P: tujuan dari soal ini apa?
S15: menentukan luas dari bangun
datar tidak berarturan. Supaya
siswa dapat berpikir analisis.
Berpikir
seperti
ini
itu
penyelesaiannya
didekati
menggunakan apa...

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal yang
dibuat
bisa
menimbulkan
kebingungan dan tidak bisa
menyalurkan pola berpikir dengan
baik.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, respon soal berupa
cara penyelesaian dan jawaban
benarnya terlalu terbuka sehingga
tujuan dari soal ini tidak jelas.

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
sesuai untuk peserta didik tingkat
SMP kelas VI. Hal ini dikarenakan
soal terinspirasi dari buku yang
menjadi sumber merancang soal.
Jika dilihat tingkat kognitifnya,
maka soal ini merupakan soal
menganalisis yang tidak jelas.

Kesimpulan:
Soal nomor 4 yang dirancang S15 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.
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f.

Analisis Data Hasil Merancang Soal Berdasarkan Karakteristik Soal
Open-ended Subyek 16
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.17 Soal Nomor 1 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 16

Tabel 4.48 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 16 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 1
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Informasi
matematis
yang penting

P: coba ceritakan soal dan
penyelesaiannya
S16: ... Jika sisi pada permukaan
papan catur yang kotak-kotak kecil
ini 3 cm, maka tentukan luas
daerah yang dilalui bidak kuda
tersebut. kudanya itu bisa jalan

Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat informasi matematis yang
berupa kalimat informatif, ukuran
kotak-kotak pada permukaan catur
dan ilustrasi gambar. Hal-hal
tersebut sudah menjadi informasi
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara
kesini dan kemudian ke arah sini,
berarti luasnya ini. Jadi siswa satu
dan lainnya bisa berbeda karena
tergantung gerakan dari kudanya.
Menurut saya, walaupun hal ini
seperti tidak begitu dilihat atau
diperhatikan tapi ada informasi
matematisnya.
Dia
bisa
mengetahui luas daerah yang
dilalui kuda itu, walaupun
biasanya dia hanya mengetahui
gerakan bidak kudanya saja
P: terkait penyelesaian, bagaimana
respon akan soal ini?
S16: memiliki banyak cara
penyelesaian dan banyak jawaban
akhir benar.

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
matematis yang penting untuk
mendukung penyelesaian soal.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan tiga jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang berbeda-beda dan jawaban
akhir yang berbeda. Respon yang
bervariasi terlihat dari cara
penyelesaian (jalan kuda) yang
digunakan dan jawaban akhir yang
dihasilkan.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang menghitung luas
persegi dan persegi panjang,
namun harus memahami maksud
dari soal terlebih dahulu.

P: Apakah harus ada strategi
penyelesaian
khusus
untuk
mengerjakan soal ini?
S16: sepertinya tidak perlu,
karena
yang
penting
kita
mengetahui arah jalannya bidak
kuda ini saja dan sesuai dengan
syarat pada soal itu sudah cukup.
Berarti nanti tinggal dilihat luas
yang dilalui saja.
P: Apakah soal ini dapat
dikerjakan dengan hanya asal jalan
saja bidak kudanya?
S16: nanti itu, sepertinya siswa
akan sedikit kebingungan terkait
arah jalannya bidak kuda tersebut.
Jadi siswa itu harus memahami
syarat soal terkait ketentuan arah
jalan bidak kuda. Harus benarbenar memahami soal tersebut
P: tujuan dari soal ini apa?
Berdasarkan hasil rancangan soal,
S16: balik ke indikatornya yaitu hasil penyelesaian dan hasil
siswa dapat menentukan luas wawancara, tujuan dari soal sudah
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Karakteristik
Soal Openended

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

ilustrasi yang diberikan sesuai cukup jelas sehingga tidak
dengan arah jalannya bidak kuda. menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menentukan menghitung luas
persegi dan persegi panjang.
P: Berdasarkan sumber yang kamu Berdasarkan hasil rancangan soal
tulis, apakah soal yang kamu buat dan hasil wawancara, soal ini
ini diadopsi dari soal yang ada di sesuai untuk level kognitif SMP
sumber terebut?
kelas VII. Hal ini dikarenakan soal
S16: enggak,
ini mengaplikasikan luas persegi
P: lalu dari sumber itu kamu panjang dan luas persegi pada soal
melihat apa?
non rutin.
S16: melihat pada sumber itu,
ilustrasi sebuah papan catur. Jadi
saya langsung berpikir aja, kalau
soal yang menggunakan papan
catur itu tidak apa-apa. Karena
dipapan catur itu terdapat persegipersegi dan itu menjelaskan
luasnya. Dan itu hanya gambar
papan caturnya saja yang
terinspirasi, untuk soalnya saya
buat sendiri.

Kesimpulan:
Soal nomor 1 yang dirancang S16 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.18 Soal Nomor 2 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 16
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Tabel 4.49 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 16 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 2
Karakteristik
Soal Openended

Informasi
matematis
yang penting

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara

-

P: apakah soal ini sudah termasuk
soal open-ended?
S16: sepertinya sudah, karena
jawabannya dua ya sudah
beragamlah ini

P: untuk ketiga soal lainnya yang
kamu buat, apakah sudah sesuai
dengan level SMP dan K.13?
S16: sudah, karena mereka tidak
langsung hanya mengerti misal
luas persegi panjang itu apa, ya
panjang x lebar. Jadi mereka itu
setidakknya harus menganalisis
terlebih dahulu, seperti melihat
apa maksud dan tujuan dari soal,
jangan hanya luas itu seperti ini
Sedangkan jika direpresentasikan
dalam kehidupan sehari-hari atau
yang biasa mereka lihat dan
pernah lakukan, malahan tidak
bisa dan tidak paham
P: coba ceritakan soal ini
S16: kolam renang dengan luas
seperti ini menentukan panjang
dan lebarnya, saya lihat di buku
hanya saya ganti angkanya saja

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan dan
hasil wawancara, soal ini sudah
memuat informasi mengenai luas
kolam renang, dan gambar kolam.
Informasi ini cukup jelas untuk
mengkonstruksi pola berpikir
dalam menyelesaikan soal.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua penyelesaian.
Dua
penyelesaian
tersebut
memiliki dua jawaban akhir yang
berbeda. Respon yang bervariasi
terlihat dari jawaban yang
dihasilkan.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi sarana komunikasi pola
berpikir
sederhana
mengenai
komponen persegi panjang untuk
menghitung luasnya.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan soal sudah
cukup jelas yaitu menentukan
panjang dan lebar dari luas persegi
panjang. Soal tidak menimbulkan
persepsi yang terlalu luas terutama
pada jawabannya.
P: indikator soal no.2 ini adalah Berdasarkan hasil rancangan soal
menentukan panjang dan lebar, dan hasil wawancara, soal ini
apakah sudah sesuai dengan level sesuai untuk level SMP kelas VII
SMP?
dikarenakan
pembelajaran
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Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

S16: ya sesuai, karena kelas 5 SD
saja, sudah menentukan panjang
rusuk
dari
panjang
kubus
gabungan. Berarti mereka cari
panjangnya luasnya.

mengenai segiempat mencakup
komponenen menghitung luas dari
segiempat. Ditinjau dari level
kognitifnya, soal ini termasuk
memahami luas persegi panjang.

Kesimpulan:
Soal nomor 2 yang dirancang S16 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.19 Soal Nomor 3 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 16
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Tabel 4.50 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 16 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 3
Karakteristik
Soal Openended

Hasil Wawancara

Informasi
matematis
yang penting

P: Saya melihat soal no.3 ini
hampir sama dengan soal no.1,
coba jelaskan alasannya!
S16: saya itu sudah mentok
berpikir,
jadi
saya
cuma
kembangkan lagi soal no.1 ini.
Saya kembangkan menjadi 3
langkah, tidak boleh sama dengan
garis semula dan harus didepan
garis semula . . .

Respon yang
bervariasi

Komunikasi

Dinyatakan
secara jelas

-

P: Saya melihat soal no.3 ini
hampir sama dengan soal no.1,
coba jelaskan alasannya!
S16: . . . Misalkan ini
penyelesaiannya, bidak kuda ini
sudah jalan ke arah sini, berarti
dia tidak boleh berjalan sejajar
dengan ini dan tidak boleh
dibelakang ini, otomatis dia harus
jalan maju terus. Bedanya sama
yang soal no.1 itu, kalau yang no.1
itu jalannya boleh mundur.
P: apakah indikator soal ini sama
dengan indikator soal no.1?
S16: iya sama, hanya soalnya saja
yang dikembangkan.

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal sudah
memuat informasi matematis yang
berupa kalimat informatif, luas
permukaan papan catur dan
ilustrasi gambar. Hal-hal tersebut
sudah
menjadi
informasi
matematis yang penting untuk
mendukung penyelesaian soal.
Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang berbeda-beda dan jawaban
akhir yang berbeda. Respon yang
bervariasi terlihat dari cara
penyelesaian (jalan kuda) yang
digunakan dan jawaban akhir yang
dihasilkan.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang menghitung luas
persegi dan persegi panjang,
namun harus memahami maksud
dari soal terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menentukan menghitung luas
persegi dan persegi panjang.
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Karakteristik
Soal Openended

Level soal
harus sesuai

Hasil Wawancara
P: Saya melihat soal no.3 ini
hampir sama dengan soal no.1,
coba jelaskan alasannya!
S16: saya itu sudah mentok
berpikir,
jadi
saya
cuma
kembangkan lagi soal no.1 ini . . .

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
sesuai untuk level kognitif SMP
kelas VII. Hal ini dikarenakan soal
ini mengaplikasikan luas persegi
panjang dan luas persegi pada soal
non rutin.

Kesimpulan:
Soal nomor 3 yang dirancang S16 sudah memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini merupakan soal open-ended.
PENYELESAIAN:

SOAL:

Gambar 4.20 Soal Nomor 4 beserta Penyelesaian yang Dirancang Subyek 16

Tabel 4.51 Analisis Karakteristik Soal Open-ended Subyek 16 dalam Merancang
Soal Open-ended Nomor 4
Karakteristik
Analisis Karakteristik Soal
Soal OpenHasil Wawancara
Open-ended
ended
P: coba kamu ceritakan soal ini
Berdasarkan hasil rancangan soal
Informasi
S16: merancang lampu di dan hasil wawancara, soal sudah
matematis
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Karakteristik
Soal OpenHasil Wawancara
ended
yang penting sekeliling rumahnya, dimana
rumah itu punya luas segini. Jadi
belum tahu kan bentuk rumahnya
itu seperti apa, bisa saja 120 itu
persegi, bisa juga persegi panjang,
kemudian bisa panjang sisinya
berbeda-beda.
P: jadi apakah kamu hanya
memperbolehkan bilangan bulat
saja yang diambil atau sembarang
jenis bilangan?
S16: yasudah sembarang saja,
jadinya bilangan real. Tapi
kasihan mereka masih SMP, jadi
bilangan bulat saja.

Respon yang
bervariasi

-

Komunikasi

-

Dinyatakan
secara jelas

-

Level soal
harus sesuai

P:
Soal
ini
(menentukan) apa?

tujuannya

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended
memuat informasi matematis yang
berupa kalimat informatif, luas
rumah, interval jarak lampu dan
biaya pemasangan satu lampu.
Namun informasi terkait bentuk
rumah tidak disampaikan dengan
baik dan informasi bilangan yang
digunakan pada interval tidak
disampaikan dengan baik juga.
Oleh karena penjelasan tersebut,
maka informasi matematis yang
diberikan kurang baik sebagai
pendukung pemahaman soal.

Berdasarkan hasil penyelesaian
dan hasil wawancara, subyek
memberikan dua jawaban untuk
menyelesaikan soal ini. Jawaban
yang
diberikan
merupakan
jawaban dengan cara penyelesaian
yang konsepnya sama dan jawaban
akhir yang berbeda. Respon yang
bervariasi terlihat dari jawaban
akhir yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil pekerjaan dan
hasil wawancara, soal ini dapat
menjadi
sarana
mengkomunikasikan
pola
pemikiran tentang menghitung
keliling dan menentukan minimum
biaya pemasangan lampu. Hal
tersebut memperlihatkan bahwa
bukan hanya konsep geometri saja
yang digunakan namun konsep
aljabar juga digunakan.
Berdasarkan hasil rancangan soal,
hasil penyelesaian dan hasil
wawancara, tujuan dari soal sudah
cukup jelas sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang terlalu
luas terutama pada jawabannya.
Tujuan dari soal ini sendiri yaitu
menghitung keliling
Berdasarkan hasil rancangan soal
dan hasil wawancara, soal ini
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Karakteristik
Soal Openended

Analisis Karakteristik Soal
Open-ended

Hasil Wawancara
S16: Itu seperti soal yang peneliti
buat yang ada interval itu. Jadi
terinspirasi dari soal itu.
P: jadi apakah kamu hanya
memperbolehkan bilangan bulat
saja yang diambil atau sembarang
jenis bilangan?
S16: yasudah sembarang saja,
jadinya bilangan real. Tapi
kasihan mereka masih SMP, jadi
bilangan bulat saja.

sesuai untuk level kognitif SMP
kelas VII. Hal ini dikarenakan soal
ini mengaplikasikan luas persegi
panjang dan luas persegi pada soal
non rutin.

Kesimpulan:
Soal nomor 4 yang dirancang S16 belum memenuhi seluruh karakteristik soal openended, maka soal ini bukan merupakan soal open-ended.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diidentifikasi soal-soal yang
merupakan

soal

open-ended.

Berikut

ini

hasil

analisis

yang

mengidentifikasikan soal open-ended dari setiap subyek penelitian:
Tabel 4.52 Hasil Analisis dalam Merancang Soal Open-ended Berdasarkan
Karakteristik Soal Open-ended
Subyek
No.
Soal
1

2

3

4

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Bukan
Bukan
Soal OpenSoal Open- Soal Open- Soal OpenSoal Open- Soal Openended
ended
ended
ended
ended
ended
Bukan
Bukan
Bukan
Bukan
Soal OpenSoal OpenSoal Open- Soal Open- Soal OpenSoal Openended
ended
ended
ended
ended
ended
Bukan
Bukan
Bukan
Bukan
Soal OpenSoal OpenSoal Open- Soal Open- Soal Open- Soal Openended
ended
ended
ended
ended
ended
Bukan
Bukan
Soal Open- Soal Openended
ended
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2. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Merancang Soal
Open-ended Segiempat
Berdasarkan hasil analisis dalam merancang soal open-ended berdasarkan
karakteristik soal open-ended dan hasil wawancara dalam merancang soal
open-ended segiempat, maka dapat dilakukan analisis kemampuan berpikir
kreatif subyek dalam merancang soal open-ended segiempat. Berikut ini
penjabaran analisis tersebut:
a. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 1 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, diperoleh dua soal openended dari tiga soal yang dirancang. Kemudian untuk mengetahui
kemampuan berpikir kreatif dari subyek 1 maka dilanjutkan dengan analisis
kemampuan berpikir kreatif subyek 1 dalam merancang soal open-ended.
Berikut ini analisis setiap kriteria berpikir kreatif dari subyek 1 dalam
merancang soal open-ended yang mengacu panduan pada tabel 3.6 dan tabel
3.7:
i.

Kefasihan
Kriteria kefasihan dilihat dari dua soal yang merupakan soal openended berikut ini:
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Tabel 4.53 Hasil Soal Open-ended Rancangan S1
No.
Soal

Soal

Penyelesaian

1

3

Berdasarkan

hasil

rancangan

soal

open-ended

beserta

dengan

penyelesaiannya, S1 mampu memperlihatkan kelancaran dalam merancang
soal open-ended dengan dirancangnya dua soal yang merupakan soal open-
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ended. Kemudian kelancaran S1 dalam berpikir juga terlihat dari
diberikannya penyelesaian yang benar untuk kedua soal tersebut. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka S1 dapat dikatakan mampu berpikir lancar dalam
merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Kriteria fleksibilitas dilihat dari cara penyelesaian yang diberikan dalam
menyelesaikan soal open-ended yang dirancang S1 dan hasil wawancara
sebagai berikut:
Tabel 4.54 Hasil Penyelesaian Soal Open-ended Rancangan S1

No.
Soal

1

Penyelesaian

Hasil Wawancara
P: coba jelaskan soal dan
penyelesaian untuk soal no.1 ini
S: . . . Penyelesaiannya saya
membuat dua cara, yang pertama
itu menentukan luas persegi
(tanah) utuh sebelum dipotong
sudutnya, lalu menentukan luas
tanah untuk keempat anak tersebut,
kemudian menentukan luas persegi
kecil yang terpotong disetiap sudut
tanah. Mencari luas tanah pak
Amir dengan selisih antara luas
persegi utuh dengan 4 persegi
kecil. Kemudian mencari luas
tanah anak pertama dengan cara
mengurangkan luas tanah pak Amir
dengan luas tanah keempat anak
pak Amir. Cara kedua, digambar
terlebih dahulu tanah yang sudah
dibagi-bagi
tanahnya
untuk
keempat anak, kemudian daerah
yang tidak diarsir adalah tanah
anak pertama. Lalu dicari cara
untuk menentukan luas daerah
yang tidak diarsir . . .
P: apakah soal ini sudah memenuhi
soal open-ended?
S: sudah, karena sudah ada
minimal 2 cara.
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No.
Soal

Penyelesaian

Hasil Wawancara
P: coba tolong ceritakan ide soal ini
S: . . . Cara pengerjaannya, yang
pertama itu lebih ke mencari
panjang sisinya dari satu keliling
tanah kemudian dicari luasnya.
Yang kedua itu lebih kepada
menggambarkan
dahulu,
tapi
idenya sama pengerjaan cara
pertama hanya yang ini diawali
oleh gambar.
P: apakah sewaktu siswa membaca
soal ini, apakah siswa tersebut
mengetahui bahwa soal ini akan
mempunyai berbagai respon?
S: iya, karena akan ada yang
beranggapan mencari luas tanah
satu orang anak dulu baru
dikalikan 4. Ada yang berpikiran
juga
bahwa
sisi
tanah
sesungguhnya itu dua kali sisi
tanah yang dimiliki seorang anak.
Dia harus paham dahulu bahwa
sisi-sisi dari persegi itu sama,
karena sama maka bisa dibagi 2
anak – 2 anak.

3

Berdasarkan hasil penyelesaian dari kedua soal open-ended yang
dirancang S1, terdapat masing-masing dua cara penyelesaian yang berbeda
yang benar (sesuai dengan konteks soal). Hal tersebut memperlihatkan
bahwa S1 mampu berpikir luwes dalam memberikan penyelesaian untuk
soal open-ended yang dirancangnya. Oleh karena penjelasan tersebut, maka
S1 mampu berpikir luwes (fleksibel) dalam memberikan penyelesaian yang
beragam dan tepat sesuai konteks soal open-ended yang dirancangnya.
iii.

Kebaruan
Kriteria kebaruan dilihat dari soal dan penyelesaian yang dirancang S1

sebagai berikut ini:
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Tabel 4.55 Hasil Rancangan Soal Open-ended S1
No.
Soal

Soal

Penyelesaian

1

Hasil wawancara:
P: sumber ini jadi refrensi pembuatan soal atau adaptasi soal?
S: iya, soal yang saya buat ini saya adaptasi dari sumber yang saya tuliskan ini.
Ada soal yang memuat gambar soal saya ini, supaya bentuk soalnya lain saya
kemas dalam kata-kata ini. Misalnya di sumber itu diminta menentukan keliling,
maka soal saya ini menentukan luas. Ketiga soal yang dibuat kurang lebih seperti
ini, adaptasi dari soal pada sumber.

3
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No.
Soal

Soal

Penyelesaian

Hasil wawancara:
S: kalau soal yang ini itu keterbalikan dari soal yang pertama, yaitu sama-sama
tentang pewarisan. Tapi yang diketahui keliling tanah yang dimiliki oleh 4 anak
tersebut dan yang ditanyakan itu luas tanah pak Amar seluruhnya.
P: apakah soal ini adaptasi dari sumber yang kamu tulis?
S: pertama terinspirasi dari soal yang saya buat pertama, kemudian ada juga
sumbernya lebih ke kontekstualya tentang pewarisan tanah.

Berdasarkan hasil merancang soal open-ended dan hasil wawancara,
diperoleh dua soal open-ended dengan satu ide soal yang sama yaitu pewarisan
tanah. Soal nomor 1 merupakan soal dengan ide pemikiran S1 sendiri dan soal
nomor 3 merupakan soal pengembangan dari ide soal nomor 1. Kemudian S1
memberikan penyelesaian yang beragam dan tepat untuk kedua soal tersebut.
Oleh karena penjelasan tersebut, maka S1 dapat dikatakan kurang maksimal
dalam memperlihatkan kriteria kebaruan dalam merancang soal open-ended.

b. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 3 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak diperoleh soal yang
merupakan soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S3. Kemudian untuk
mengetahui kemampuan berpikir kreatif subyek dalam merancang soal openended, maka dilanjutkan dengan analisis kemampuan berpikir kreatif subyek 3
dalam merancang soal open-ended. Berikut ini analisis setiap kriteria berpikir
kreatif dari subyek 3 dalam merancang soal open-ended:
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i.

Kefasihan
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S3. Hal ini
memperlihatkan bahwa S3 tidak lancar dalam merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S3. Walaupun S3
sudah memberikan penyelesaian

yang

beragam untuk soal yang

dirancangnya, namun soal tersebut bukan merupakan soal open-ended. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka memperlihatkan bahwa S3 tidak luwes
dalam memberikan penyelesaian untuk soal open-ended.
iii.

Kebaruan
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S3. Hal ini
memperlihatkan bahwa S3 tidak mampu memenuhi kriteria kebaruan dalam
merancang soal open-ended.

c. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 6 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak diperoleh soal yang
merupakan soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S6. Kemudian untuk
mengetahui kemampuan berpikir kreatif subyek dalam merancang soal openended, maka dilanjutkan dengan analisis kemampuan berpikir kreatif subyek 6
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dalam merancang soal open-ended. Berikut ini analisis setiap kriteria berpikir
kreatif dari subyek 6 dalam merancang soal open-ended:
i.

Kefasihan
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S6. Hal ini
memperlihatkan bahwa S6 tidak lancar dalam merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S6. Walaupun S6
sudah memberikan penyelesaian

yang

beragam untuk soal yang

dirancangnya, namun soal tersebut bukan merupakan soal open-ended. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka memperlihatkan bahwa S6 tidak luwes
dalam memberikan penyelesaian untuk soal open-ended.
iii.

Kebaruan
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended, tidak

diperoleh soal open-ended dari tiga soal yang dirancang S6. Hal ini
memperlihatkan bahwa S6 tidak mampu memenuhi kriteria kebaruan dalam
merancang soal open-ended.

d. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 10 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, diperoleh dua soal openended dari tiga soal yang dirancang. Kemudian untuk mengetahui kemampuan
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berpikir kreatif dari subyek 10 maka dilanjutkan dengan analisis kemampuan
berpikir kreatif subyek 10 dalam merancang soal open-ended. Berikut ini analisis
setiap kriteria berpikir kreatif dari subyek 10 dalam merancang soal open-ended:
i.

Kefasihan
Kriteria kefasihan dilihat dari dua soal yang merupakan soal open-

ended berikut ini:
Tabel 4.56 Hasil Soal Open-ended Rancangan S10
No.
Soal

1

Soal

Penyelesaian
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No.
Soal

Soal

Penyelesaian

2

Berdasarkan hasil rancangan soal open-ended

beserta dengan

penyelesaiannya, S10 mampu memperlihatkan kelancaran dalam merancang
soal open-ended dengan dirancangnya dua soal yang merupakan soal openended. Kemudian kelancaran S10 dalam berpikir juga terlihat dari
diberikannya penyelesaian yang benar untuk kedua soal tersebut. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S10 dapat dikatakan mampu berpikir
lancar dalam merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Kriteria fleksibilitas dilihat dari cara penyelesaian yang diberikan dalam

menyelesaikan soal open-ended yang dirancang S10 dan hasil wawancara
sebagai berikut:
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Tabel 4.57 Hasil Penyelesaian Soal Open-ended Rancangan S10
No.
Soal

Penyelesaian

Hasil Wawancara
P: ceritakan terkait soal dan
penyelesaian yang kamu buat
S: . . . Cara pertama itu dibagi dua,
salah
satu
bagian
dirotasi
kemudian disatukan. Cara kedua,
sisi ini dipotong jadi segitiga,
kemudian di satukan. Dari kedua
cara ini menunjukkan ada dua cara
yang berbeda tetapi menghasilkan
satu persegi panjang yang sama.

1

P: indikator soal ini menghitung
luas segiempat, coba ceritakan soal
ini
S: . . . Soal ini juga mempunyai
satu jawaban akhir benar dengan
beragam cara penyelesaiannya.

2
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Berdasarkan hasil penyelesaian dari kedua soal open-ended yang
dirancang S10, terdapat masing-masing dua cara penyelesaian yang berbeda
yang benar (sesuai dengan konteks soal). Hal tersebut memperlihatkan
bahwa S10 mampu berpikir luwes dalam memberikan penyelesaian untuk
soal open-ended yang dirancangnya. Oleh karena penjelasan tersebut, maka
S10 mampu berpikir luwes (fleksibel) dalam memberikan penyelesaian
yang beragam dan tepat sesuai konteks soal open-ended yang dirancangnya.
iii.

Kebaruan
Kriteria kebaruan dilihat dari soal dan penyelesaian yang dirancang S10

sebagai berikut ini:
Tabel 4.58 Hasil Rancangan Soal Open-ended S10
No.
Soal

Soal

Penyelesaian

1

Hasil wawancara:
P: soal yang kamu buat ini, apakah terinspirasi dari sumber yang kamu baca?
S10: sebenarnya dua, yang buku ini sama yang pembelajaran mikro. Kalau yang
dimikro baru satu cara, kemudian sewaktu membaca buku ini ada cara lain yang
beda sama yang dimikro.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
200

No.
Soal

Soal

Penyelesaian

2

Hasil wawancara:
P: apakah soal ini terispirasi dari sumber?
S10: jujur ya, saya membuat soal ini karena saya melihat balkon di dekat
perpustakaan (ruang diskusi), balkonnya itu bentuk persegi panjang, itu kalau
dibuat ruangan bisa gak. Sumber ini untuk melihat luas-luas bagian ruangan
tersebut
S10: harusnya saya menuliskan indikatornya itu dikhususkan untuk luas persegi
panjang dan persegi.

Berdasarkan hasil merancang soal open-ended dan hasil wawancara,
diperoleh dua soal open-ended dengan ide soal yang berbeda satu dengan lainnya
dan ide soal tersebut merupakan ide pemikiran S10 sendiri. Kemudian S10
memberikan penyelesaian yang beragam dan tepat untuk kedua soal tersebut.
Oleh karena penjelasan tersebut, maka S10 dapat dikatakan mampu memenuhi
kriteria kebaruan dalam merancang soal open-ended.
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e. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 15 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, diperoleh satu soal openended dari empat soal yang dirancang. Kemudian untuk mengetahui kemampuan
berpikir kreatif dari subyek 15 maka dilanjutkan dengan analisis kemampuan
berpikir kreatif subyek 15 dalam merancang soal open-ended. Berikut ini analisis
setiap kriteria berpikir kreatif dari subyek 15 dalam merancang soal open-ended:
i.

Kefasihan
Kriteria kefasihan dilihat dari soal yang merupakan soal open-ended

berikut ini:
Tabel 4.59 Hasil Soal Rancangan S15
Soal no. 1

Soal

Penyelesaian
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Berdasarkan hasil rancangan soal open-ended

beserta dengan

penyelesaiannya, S15 hanya merancang satu soal yang merupakan soal
open-ended. Hal tersebut memperlihatkan bahwa S15 kurang lancar dalam
merancang soal open-ended. Walaupun demikian, S15 mampu memberikan
penyelesaian yang beragam dan benar (sesuai dengan konteks) untuk soal
open-ended tersebut. Oleh karena penjelasan tersebut, maka S15 kurang
mampu berpikir lancar dalam merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Kriteria fleksibilitas dilihat dari cara penyelesaian yang diberikan dalam

menyelesaikan soal open-ended yang dirancang S15 dan hasil wawancara
sebagai berikut:
Tabel 4.60 Hasil Penyelesaian Soal Open-ended Rancangan S15
No.
Soal

Penyelesaian

Hasil Wawancara
P: kalau berdasarkan open-ended
yang kamu ketahui, apakah soal ini
sudah memenuhi?
S: iya, karena jika dilihat dari cara
mereka berpikir kok cuma satu ini,
berartikan sebenarnya banyak
kemungkinannya (penyelesaian)

1
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No.
Soal

Penyelesaian

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penyelesaian dari satu soal open-ended yang
dirancang S15, terdapat beragam cara penyelesaian yang benar (sesuai
dengan konteks soal). Hal tersebut memperlihatkan bahwa S15 mampu
berpikir luwes dalam memberikan penyelesaian untuk soal open-ended yang
dirancangnya. Oleh karena penjelasan tersebut, maka S15 kurang maksimal
memperlihatkan kemampuan berpikir luwes (fleksibel) dalam memberikan
penyelesaian yang beragam dan tepat sesuai konteks soal open-ended yang
dirancangnya.
iii.

Kebaruan
Kriteria kebaruan dilihat dari soal dan penyelesaian yang dirancang S15

sebagai berikut ini:
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Tabel 4.61 Hasil Soal Open-ended Rancangan S15
No.
Soal

Soal

Penyelesaian

1

Hasil wawancara:
P: apakah soal ini hasil adaptasi dari soal pada sumber tersebut?
S15: saya mengembangkan soal dari sumber. Pada soal di sumber yang diketahui
itu dua, tapi di soal ini saya menggunakan satu. Sewaktu saya menyelesaikan soal
ini, ternyata yang dicarinya dibalik itu juga bisa (misal mencari lebar atau
mencari panjang)

Berdasarkan hasil merancang soal open-ended dan hasil wawancara,
diperoleh satu soal open-ended dengan ide soal yang sudah umum
digunakan walaupun subyek memikirkan sendiri ide soal tersebut.
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Kemudian S15 memberikan penyelesaian yang beragam dan benar untuk
soal tersebut. Oleh karena penjelasan tersebut, maka S15 kurang mampu
memenuhi kriteria kebaruan dalam merancang soal open-ended.

f. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek 16 dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Dari hasil analisis karakteristik soal open-ended, diperoleh tiga soal openended dari empat soal yang dirancang. Kemudian untuk mengetahui kemampuan
berpikir kreatif dari subyek 16 maka dilanjutkan dengan analisis kemampuan
berpikir kreatif subyek 16 dalam merancang soal open-ended. Berikut ini analisis
setiap kriteria berpikir kreatif dari subyek 16 dalam merancang soal open-ended:
i.

Kefasihan
Kriteria kefasihan dilihat dari soal yang merupakan soal open-ended

berikut ini:
Tabel 4.62 Hasil Soal Rancangan S16
No.
Soal

1

Soal

Penyelesaian
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No.
Soal

2

3

Soal

Penyelesaian
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No.
Soal

Soal

Penyelesaian

Berdasarkan hasil rancangan soal open-ended

beserta dengan

penyelesaiannya, S16 mampu memperlihatkan kelancaran dalam merancang
soal open-ended dengan dirancangnya tiga soal yang merupakan soal openended. Kemudian kelancaran S16 dalam berpikir juga terlihat dari
diberikannya penyelesaian yang benar untuk ketiga soal tersebut. Oleh
karena penjelasan tersebut, maka S16 dapat dikatakan mampu berpikir
lancar dalam merancang soal open-ended.
ii.

Fleksibilitas
Kriteria fleksibilitas dilihat dari cara penyelesaian yang diberikan dalam

menyelesaikan soal open-ended yang dirancang S16 dan hasil wawancara
sebagai berikut:
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Tabel 4.63 Hasil Penyelesaian Soal Open-ended Rancangan S16
Penyelesaian
Soal
no.1

Soal
no.2

Hasil Wawancara
P:
terkait
penyelesaian,
bagaimana respon akan soal ini?
S: memiliki banyak cara
penyelesaian
dan
banyak
jawaban akhir benar.

P: apakah soal ini sudah
termasuk soal open-ended?
S: sepertinya sudah, karena
jawabannya dua ya sudah
beragamlah ini
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Penyelesaian

Hasil Wawancara

Soal
no.3

-

Berdasarkan hasil penyelesaian dari ketiga soal open-ended yang
dirancang S16, terdapat masing-masing dua cara penyelesaian yang berbeda
dan benar (sesuai dengan konteks soal). Hal tersebut memperlihatkan bahwa
S16 mampu berpikir luwes dalam memberikan penyelesaian untuk soal
open-ended yang dirancangnya. Oleh karena penjelasan tersebut, maka S16
mampu berpikir luwes (fleksibel) dalam memberikan penyelesaian yang
beragam dan tepat sesuai konteks soal open-ended yang dirancangnya.
iii.

Kebaruan
Kriteria kebaruan dilihat dari soal dan penyelesaian yang dirancang S16

sebagai berikut ini:
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Tabel 4.54 Hasil Soal Open-ended Rancangan S16
No.
Soal

Soal

Penyelesaian

1

Hasil Wawancara:
P: Berdasarkan sumber yang kamu tulis, apakah soal yang kamu buat ini diadopsi
dari soal yang ada di sumber terebut?
S16: enggak,
P: lalu dari sumber itu kamu melihat apa?
S16: melihat pada sumber itu, ilustrasi sebuah papan catur. Jadi saya langsung
berpikir aja, kalau soal yang menggunakan papan catur itu tidak apa-apa. Karena
dipapan catur itu terdapat persegi-persegi dan itu menjelaskan luasnya. Dan itu
hanya gambar papan caturnya saja yang terinspirasi, untuk soalnya saya buat
sendiri.
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No.
Soal

Soal

Penyelesaian

2

Hasil Wawancara:
-

3

Hasil wawancara:
P: Saya melihat soal no.3 ini hampir sama dengan soal no.1, coba jelaskan
alasannya!
S16: saya itu sudah mentok berpikir, jadi saya cuma kembangkan lagi soal no.1
ini. Saya kembangkan menjadi 3 langkah, tidak boleh sama dengan garis semula
dan harus didepan garis semula
P: apakah indikator soal ini sama dengan indikator soal no.1?
S16: iya sama, hanya soalnya saja yang dikembangkan
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Berdasarkan hasil merancang soal open-ended dan hasil wawancara,
diperoleh tiga soal open-ended dengan ide soal yang sama antara no.1 dan
soal no.3, namun ide soal no.2 berbeda dari soal no.1 dan soal no.3. Ide soal
no.1 dan soal no.3 merupakan ide hasil pemikiran sendiri oleh S16, dan ide
soal no.2 merupakan ide soal yang sudah umum digunakan. Kemudian
penyelesaian yang diberikan sudah tepat untuk ketiga soal open-ended yang
dirancang. Oleh karena penjelasan tersebut, maka S16 kurang maksimal
dalam memenuhi kriteria kebaruan dalam merancang soal open-ended.

Berdasarkan hasil analisis data merancang soal open-ended pokok bahasan
segiempat, maka diperoleh gambaran kemampuan berpikir kreatif mahasiswa
dalam merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat. Berikut ini
dijelaskan gambaran kemampuan berpikir kreatif dari 6 subyek penelitian dalam
merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat:
Tabel 4.55 Hasil Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Ditinjau dari
Kriteria Berpikir Kreatif
Subyek
S1
S3
S6
S10
S15
S16

Kriteria Berpikir Kreatif
Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan
3
3
2
0
0
0
0
0
0
3
3
3
1
2
1
3
3
2

Total Skor
8
0
0
9
4
8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
213

Tabel 4.56 Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Merancang
Soal Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Subyek

Total Skor

Skor

S1

8

S3

0

89
0

S6

0

S10
S15
S16

9
4
8

0
100
44
89

Kategori
Kemampuan
Berpikir Kreatif
Sangat Kreatif
Sangat Kurang
Kreatif
Sangat Kurang
Kreatif
Sangat Kreatif
Kurang Kreatif
Sangat Kreatif

E. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Deskripsi Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam
Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Berdasarkan hasil analisis data pekerjaan subyek dalam menyelesaikan soal
open-ended dan data hasil wawancara dalam menyelesaikan soal open-ended,
maka dapat dijelaskan kemampuan berpikir kreatif subyek dari masing-masing
kategori yang dimiliki subyek dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat sebagai berikut ini:
a. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat Kategori Sangat Kurang Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori sangat kurang kreatif
dalam menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S3.
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Subyek dengan kategori sangat kurang kreatif ini belum mampu memenuhi
ketiga kriteria kemampuan berpikir yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan.
Subyek hanya mampu menyelesaikan empat soal dari enam soal open-ended
yang diberikan dan penyelesaian yang diberikan subyek dalam menyelesaikan
empat soal open-ended tersebut kurang mampu memperlihatkan kemampuan
berpikir kreatif.
Dalam menyelesaikan soal nomor 5 yang merupakan soal merancang suatu
penyelesaian tertentu terhadap suatu masalah nyata, subyek tidak memberikan
jawaban pada saat menyelesaikan soal open-ended tersebut dan subyek
menolak memberikan jawaban pada saat wawancara. Subyek menyatakan
pernyataan berikut ini untuk soal nomor 5 pada saat wawancara:
P: Terkait soal no.5 ini, bagaimana?
S3: Saya tidak paham, karena menurut saya tidak ada gambar apaapa dan tidak ada angka-angka untuk perhitungan serta tidak
ada yang diketahui.
P: Apa sebenarnya yang membuat kamu tidak paham dan tidak
mengerti?
S3: Cara untuk mengetahui perkiraan luas, sedangkan kalau
gambarnya cuma seperti ini rumus apa yang bisa digunakan
Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa subyek tidak tertantang
dalam menghadapi soal yang menuntut pemahaman dan kreativitas. Hal inilah
yang menjadi salah satu ciri kreatif yang tidak dimiliki oleh subyek yang
didasarkan pada ciri pribadi kreatif non-aptitude menurut Munandar (2009)
dalam Fatmawiyati yaitu:
Merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk
mengatasi masalah yang sulit dan lebih menantang.
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Subyek mampu memberikan satu penyelesaian soal open-ended dengan
keterbukaan cara penyelesaian (soal nomor 2, soal nomor 3 dan soal nomor 4),
namun tidak mampu memberikan cara penyelesaian lain dengan tepat. Hal ini
memperlihatkan bahwa subyek kurang lancar dalam menyelesaikan soal openended tersebut dan subyek kurang luwes dalam memberikan berbagai cara
penyelesaian yang tepat. Kemudian soal open-ended dengan keterbukaan cara
penyelesaian dan jawaban akhir (soal nomor 1 dan soal nomor 5), tidak mampu
dijawab dengan baik oleh subyek dan cenderung tidak memberikan jawaban.
Hal ini memperlihatkan bahwa subyek kurang lancar dalam memberikan
jawaban dan subyek kurang luwes dalam memberikan berbagai jawaban yang
tepat serta subyek tidak mampu memunculkan suatu jawaban baru atau
jawaban unik. Oleh karena penjelasan tersebut, maka subyek bisa dikatakan
tidak kreatif dalam menyelesaikan soal open-ended segiempat. Pernyataan
tersebut sesuai untuk subyek karena didukung oleh pernyataan dari Rosnawati
(2009) mengenai kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif sebagai berikut:
Kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dapat ditunjukkan
melalui beberapa indikator, misalnya mampu mengusulkan ide
baru,
mengajukan pertanyaan, berani bereksperimen dan
merencanakan strategi.
Berdasarkan hasil analisis data menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat dan hasil pemilihan subyek (berdasarkan kemampuan
kognitif), diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa subyek yang berada pada
kemampuan kognitif rendah juga mempunyai kemampuan berpikir kreatif yang
rendah (cenderung sangat rendah)
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b. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat Kategori Kurang Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori kurang kreatif dalam
menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S1, S6 dan
S15. Subyek dengan kategori kurang kreatif hanya mampu memenuhi salah
satu kriteria kemampuan berpikir kreatif kecuali kriteria kebaruan. Subyek
mampu menjawab semua soal open-ended yang diberikan namun dengan tidak
memperlihatkan kriteria kebaruan untuk semua soal open-ended tersebut. Hal
tersebut belum sesuai dengan pernyataan Thomas, Thorne and Small (2000)
mengenai kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: “Berpikir kreatif
meliputi

mengkreasikan,

menemukan,

berimajinasi,

menduga,

mendesain, mengajukan alternatif, menciptakan dan menghasilkan sesuatu.
Membentuk ide yang kreatif berarti muncul dengan sesuatu yang tidak
biasa, baru, atau memunculkan solusi atas suatu masalah”. Oleh karena
penjelasan tersebut maka subyek memiliki kemampuan berpikir kreatif yang
masih kurang karena belum mampu membentuk solusi yang tidak biasa dan
baru untuk menyelesaikan masalah.
Subyek mampu memberikan penyelesaian soal open-ended dengan
keterbukaan cara penyelesaian (soal nomor 2, soal nomor 3 dan soal nomor 4),
namun tidak mampu menyelesaikan berbagai jawaban dengan tepat atau hanya
mempu menyelesaikan soal dengan satu jawaban yang tepat dan lengkap. Hal
ini memperlihatkan bahwa subyek kurang lancar dalam menyelesaikan soal
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open-ended tersebut. Kemudian soal open-ended dengan keterbukaan cara
penyelesaian dan jawaban akhir (soal nomor 1 dan soal nomor 5), tidak mampu
dijawab dengan baik oleh subyek. Hal ini memperlihatkan bahwa kurang
lancar dalam memberikan jawaban dengan tepat dan lengkap. Kemudian
Munandar (2009) menyampaikan mengenai ciri pribadi kreatif dalam aptitude
adalah sebagai berikut: “Keterampilan berpikir lancar (fluency), yaitu
seseorang yang kreatif dicirikan sebagai pribadi yang mampu mencetuskan
banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan; mampu
memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dan selalu
memikirkan lebih dari satu jawaban”. Oleh karena penjelasan tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa subyek kurang kreatif dilihat dari tidak terlihatnya
kriteria kelancaran dan kebaruan dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat.
Berdasarkan hasil pekerjaan subyek untuk soal open-ended dengan
keterbukaan cara penyelesaian (soal nomor 2, soal nomor 3 dan soal nomor 4),
subyek hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu jawaban yang tepat dan
lengkap. Hal tersebut memperlihatkan bahwa subyek tidak tertantang dalam
menghadapi soal yang menuntut pemahaman dan kreativitas. Hal inilah yang
menjadi salah satu ciri kreatif yang tidak dimiliki oleh subyek yang didasarkan
pada ciri pribadi kreatif non-aptitude menurut Munandar (2009) dalam
Fatmawiyati yaitu:
Merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk mengatasi
masalah yang sulit dan lebih menantang
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Kemudian dilihat dari kemampuan kognitif subyek, subyek berada pada
masing-masing kelompok kemampuan kognitif. Namun subyek dengan
kognitif tinggi ternyata memiliki kemampuan berpikir kreatif yang kurang
dalam menyelesaikan soal open-ended segiempat. Hal ini dikarenakan subyek
hanya mampu mamberikan satu jawaban benar dan lengkap dalam
menyelesaikan soal open-ended segiempat yang diberikan. Ketika digali lebih
dalam kemampuan berpikir kreatifnya, subyek tidak mampu dengan maksimal
memenuhi ketiga kriteria kemampuan berpikir kreatif tersebut.
c. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat Kategori Cukup Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori cukup kreatif dalam
menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S10. Subyek
dengan kategori cukup kreatif ini mampu memenuhi kriteria fleksibilitas dalam
menyelesaikan semua soal open-ended namun subyek belum mampu secara
maksimal berpikir luwes untuk memberikan berbagai jawaban benar semua
soal open-ended

tersebut. Kriteria kebaruan hanya mampu diperlihatkan

dengan tidak maksimal pada dua soal. Hal tersebut belum sesuai dengan
kemampuan berpikir kreatif yang disampaikan oleh Thomas, Thorne and Small
(2000)

sebagai

berikut:

“Berpikir

kreatif

meliputi

mengkreasikan,

menemukan, berimajinasi, menduga, mendesain, mengajukan alternatif,
menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Membentuk

ide

yang kreatif

berarti muncul dengan sesuatu yang tidak biasa, baru, atau memunculkan
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solusi atas suatu masalah”. Oleh karena penjelasan tersebut maka subyek
memiliki kemampuan berpikir kreatif yang cukup karena belum mampu
membentuk solusi yang tidak biasa dan baru untuk menyelesaikan semua soal.
Berdasarkan hasil pekerjaan subyek untuk soal nomor 5 yang memiliki
keterbukaan dalam cara penyelesaian dan jawaban akhir, subyek sudah
berusaha menjawab dengan berbagai cara penyelesaian walaupun jawaban
yang diberikan tidak tepat.

Gambar 4.21 Penyelesaian Soal nomor 5 dari S10
Hal ini sudah menunjukkan salah satu ciri kreatif non-aptitude seperti yang
diungkapkan Munandar (2009) dalam Fatmawiyati sebagai berikut:
Merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk
mengatasi masalah yang sulit dan lebih menantang. Berani
mengambil risiko, berani mengambil keputusan dengan beberapa
resiko kemungkinan terburuk, tidak takut gagal atau mendapatkan
kritikan, serta bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya.
Kemudian subyek luwes dalam memberikan berbagai cara penyelesaian
untuk soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian (soal nomor 2, soal
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nomor 3 dan soal nomor 4), namun kurang lancar dalam memberikan jawaban
benar dan lengkap untuk beberapa soal. Subyek tidak mampu memberikan
jawaban yang baru dan berbeda atau jawaban yang unik untuk soal dengan
keterbukaan dalam cara penyelesaian (soal nomor 2, soal nomor 3 dan soal
nomor 4) dan soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian dan jawaban
akhir (soal nomor 1 dan soal nomor 5).
Dilihat dari kemampuan kognitif subyek, subyek termasuk kedalam
kelompok kogntif sedang yang mampu menyelesaikan semua soal dengan baik
walaupun terdapat beberapa jawaban yang kurang tepat. Namun subyek sudah
cukup kreatif dalam menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat.
d. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat Kategori Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam menyelesaikan soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori kreatif dalam
menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S16. Subyek
dengan kategori kreatif ini mampu memenuhi kriteria fleksibilitas dan
kefasihan dalam menyelesaikan semua soal open-ended namun kriteria
kebaruan hanya mampu diperlihatkan dengan tidak maksimal pada dua soal.
Berdasarkan pernyataan Rosnawati (2009) mengenai kemampuan berpikir
kreatif sebagai berikut: “Kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dapat
ditunjukkan melalui beberapa indikator, misalnya mampu mengusulkan ide
baru,

mengajukan pertanyaan, berani bereksperimen dan merencanakan

strategi”. Subyek sudah dapat dikatakan kreatif, karena subyek mampu berpikir
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luwes dalam memberikan berbagai cara penyelesaian benar dan subyek mampu
berpikir lancar dalam mengusulkan jawaban-jawaban yang berbeda dan benar.
Dalam memberikan penyelesaian untuk soal open-ended nomor 5 yang
memiliki keterbukaan dalam cara penyelesaian dan jawaban akhir, subyek
sudah menunjukkan ciri kreatif yaitu dengan merasa tertantang untuk
mengatasi masalah yang lebih sulit dengan harus memberikan berbagai
rancangan penyelesaian. Namun subyek kurang lancar dalam menjawab
dengan berbagai rancangan penyelesaian tersebut, karena subyek hanya
memberikan gagasan dalam menjawab soal tersebut.

Gambar 4.22 Penyelesaian Soal nomor 5 dari S16
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Kemudian subyek luwes dalam memberikan berbagai cara penyelesaian
untuk soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian (soal nomor 2, soal
nomor 3 dan soal nomor 4), dan subyek juga lancar dalam memberikan
jawaban benar hampir untuk semua soal tersebut. Namun subyek tidak mampu
memberikan jawaban yang baru dan berbeda atau jawaban yang unik untuk
soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian (soal nomor 2, soal nomor 3
dan soal nomor 4) dan soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian dan
jawaban akhir (soal nomor 1 dan soal nomor 5). Akan tetapi subyek sudah mau
berusaha memberikan jawaban baru dan berbeda atu jawaban unik untuk
semua soal dengan dua macam keterbukaan soal tersebut.
Dilihat dari kemampuan kognitif subyek, subyek termasuk kedalam
kelompok kogntif tinggi yang mampu menyelesaikan semua soal dengan baik
walaupun terdapat beberapa jawaban yang kurang tepat. Namun subyek sudah
kreatif dalam menyelesaikan soal open-ended pokok bahasan segiempat.

2. Deskripsi Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam
Merancang Soal Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal open-ended dan data hasil
wawancara dalam merancang soal open-ended, maka dapat dijelaskan
kemampuan berpikir kreatif subyek dari masing-masing kategori yang dimiliki
subyek dalam merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat sebagai
berikut ini:
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a. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat Kategori Sangat Kurang Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam merancang soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori sangat kurang kreatif
dalam merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S3 dan S6.
Subyek dengan kategori sangat kurang kreatif tidak mampu memenuhi ketiga
kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Hal ini
dikarenakan subyek tersebut tidak mampu merancang soal open-ended. Hasil
analisis karakteristik soal open-ended mengindikasikan bahwa tiga soal yang
dirancang oleh subyek bukan merupakan soal open-ended. Oleh karena
penjelasan tersebut, maka tidak dapat dilakukan analisis kemampuan berpikir
kreatif subyek dalam merancang soal open-ended.
Namun subyek sesungguhnya sudah lancar membuat soal yang bukan
merupakan soal open-ended. Salah satu soal yang dibuat subyek merupakan
soal segiempat yang menggunakan suatu konteks dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 4.23 Soal Rancangan S6
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Kemudian subyek juga sudah mampu memberikan lebih dari satu cara
penyelesaian untuk soal-soal tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa
subyek luwes dalam memberikan berbagai cara penyelesaian benar.

Gambar 4.24 Penyelesaian Soal dari S6
Berdasarkan hasil wawancara subyek dalam merancang soal, diperoleh
percakapan sebagai berikut ini:
P: coba tolong jelaskan soal ini?
S3: saya itu malu sebenarnya buat soal ini, tapi kan soal openended itu tidak selamanya harus soal yang HOTS, yang
penting harus punya banyak penyelesaian atau punya banyak
jawaban benar aja.
P: tapi menurut pemahaman kamu itu, soal open-ended itu lebih
mengarah ke HOTS atau tidak?
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S3: tergantung, karena hots itu juga menemukan dan apalagi gitu.
Ya yang penting menurut saya itu soal open-ended harus
puya banyak penyelesaian itu sudah cukup
Hasil percakapan tersebut memperlihatkan bahwa subyek kurang pengalaman
berhadapan dengan soal-soal yang berupa open-ended problem. Rogers
(Munandar, 2009) dalam Fatmawiyati menyatakan bahwa faktor keterbukaan
dalam pengalaman dan ransangan dari luar atau dalam mampu menjadi
pengaruh dalam berpikir kreatif.
Hasil analisis subyek dalam menyelesaikan soal open-ended berada pada
kategori sangat kurang kreatif dan kurang kreatif. Oleh karena kurangnya
pengalaman berhadapan dengan soal open-ended dan kurangnya bertanya
dalam kegiatan diskusi bersama terkait pembelajaran handout tentang openended, menjadikan subyek tidak mampu dalam merancang soal yang
merupakan soal open-ended dan hal tersebut juga mempengaruhi kemampuan
berpikir kreatif yang dimiliki subyek.
b. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat Kategori Kurang Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam merancang soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori kurang kreatif dalam
merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S15. Subyek
dengan kategori kurang kreatif tidak maksimal dalam memenuhi kriteria
fleksibilitas dalam merancang soal open-ended segiempat. Kriteria kefasihan
kurang mampu dicapai subyek, karena subyek hanya mampu merancang satu
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soal open-ended segiempat dari empat soal yang dirancang. Kriteria kebaruan
tidak mampu dicapai subyek karena ide dari soal open-ended yang dirancang
merupakan ide soal yang sudah umum digunakan.
Soal open-ended segiempat yang dirancang subyek merupakan soal openended yang memiliki keterbukaan jawaban akhir, karena cara penyelesaian
yang digunakan sama. Namun soal tersebut hanya mengaplikasikan secara
langsung konsep segiempat, tanpa menghubungkannya dengan konteks
kehidupan sehari-hari.

Gambar 4.25 Soal Open-ended Segiempat Rancangan S15
Kemudian dari hasil wawancara subyek dalam merancang soal, diperoleh
percakapan sebagai berikut ini:
31. P: Kurang pahamnya itu bagaimana?
32. S15: Membuat soal itu tidak mudah, misalkan harus dikasih
syarat misalnya seperti ini soal yang harus banyak penyelesaian
atau open-ended itu akan susah. Tapi jika disuruh membuat soal
dengan materi tertentu saja itu mudah.
Hasil percakapan tersebut memperlihatkan bahwa subyek kurang
pengalaman berhadapan dengan soal-soal yang berupa open-ended problem.
Rogers (Munandar, 2009) dalam Fatmawiyati menyatakan bahwa faktor
keterbukaan dalam pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam mampu
menjadi pengaruh dalam berpikir kreatif.
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Hasil analisis kemampuan subyek dalam menyelesaikan dan merancang
soal open-ended segiempat adalah sama pada kategori kemampuan kurang
kreatif. Oleh karena kurangnya pengalaman berhadapan dengan soal openended dan kurang aktif dalam kegiatan diskusi bersama terkait pembelajaran
handout tentang open-ended, menjadikan subyek hanya mampu merancang
soal open-ended segiempat tanpa menghubungkannya dengan konteks
kehidupan sehari-hari.
c. Kemampuan Berpikir Kreatif Subyek dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat Kategori Sangat Kreatif
Berdasarkan hasil analisis dalam merancang soal open-ended pokok
bahasan segiempat, subyek yang berada pada kategori sangat kreatif dalam
merancang soal open-ended pokok bahasan segiempat adalah S1, S10 dan
S16. Subyek dengan kategori sangat kreatif sudah mampu memenuhi ketiga
kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Subyek
mampu merancang lebih dari satu soal open-ended segiempat yang lengkap
dengan memberikan lebih dari satu cara penyelesaian yang tepat dan subyek
mampu membangun ide pemikiran sendiri untuk soal open-ended segiempat
tersebut.
Subyek mampu merancang soal dengan dua macam keterbukaan soal
open-ended yaitu soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian dan soal
dengan ketebukaan dalam cara penyelesaian dan jawaban akhir. Berikut ini
merupakan soal dengan ketebukaan dalam cara penyelesaian dan jawaban
akhir:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
228

Gambar 4.26 Soal Open-ended Segiempat Rancangan S16
Soal yang dirancang tersebut sudah dikemas dalam konteks kehidupan seharihari. Kemudian soal tersebut merupakan ide pemikiran subyek sendiri yang
tidak sama dengan soal-soal pada sumber materi dalam merancang soal openended atau soal yang dirancang peneliti.
Soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian sudah mampu dikemas
dalam konteks kehidupan sehari-hari oleh subyek dan memperlihatkan juga
bahwa soal dibuat berdasarkan ide pemikiran subyek sendiri. Berikut ini
contoh soal dengan keterbukaan dalam cara penyelesaian:
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Gambar 4.27 Soal Open-ended Segiempat Rancangan S10
Berdasarkan catatan lapangan sebelum kegiatan diskusi pembelajaran
handout materi open-ended, diperoleh catatan sebagai berikut: “saya sudah
pernah membuat soal open-ended sewaktu perkulihan dan materi soal openended yang pernah saya buat sewaktu itu adalah bangun ruang dan pola
bilangan”. Hasil catatan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa subyek
mampu membuat soal open-ended dengan materi segiempat dikarenakan
subyek sudah memiliki pengalaman membuat soal open-ended sebelumnya.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rogers (Munandar, 2009) dalam
Fatmawiyati bahwa faktor keterbukaan dalam pengalaman dan rangsangan
dari luar atau dalam mampu menjadi pengaruh dalam berpikir kreatif.
Hasil analisis kemampuan subyek dalam merancang soal open-ended
segiempat meningkat dari hasil analisis kemampuan subyek dalam
menyelesaikan soal open-ended segiempat. Hal tersebut bisa dipengaruhi dari
pengalaman menyelesaikan soal open-ended segiempat, aktif dalam diskusi
pembelajaran handout materi open-ended, aktif dalam percakapan di luar
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kegiatan penelitian dan merasa tertantang untuk merancang soal open-ended
segiempat dengan ide pemikiran sendiri.
Terdapat hal yang tidak biasa terkait kemampuan berpikir kreatif subyek 1
dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended segiempat. Subyek
tersebut memiliki kemampuan berpikir kreatif yang kurang dalam
menyelesaikan

soal

open-ended

segiempat,

namun

subyek

mampu

diidentifikasikan sangat kreatif dalam merancang soal open-ended segiempat.
Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam dan luar
diri subyek dalam mengikuti kedua kegiatan tersebut.
Subyek tidak mampu memberikan jawaban baru dan berbeda atau jawaban
unik dalam menyelesaikan soal open-ended segiempat, namun subyek
mampu merancang soal open-ended segiempat yang merupakan ide
pemikiran subyek sendiri dengan penyelesaian yang diberikan tepat. Mungkin
saja hal ini dikarenakan subyek sudah pernah merancang soal open-ended
sebelumnya.

F. Keterbatasan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai
berikut:
1. Kelemahan dalam penyusunan instrumen tes yang tidak berdasarkan pada
suatu tingkatan tertentu misalnya seperti level kemampuan kognitif HOTS
pada taksonomi Bloom.
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2. Kegiatan diskusi pembelajaran handout dilaksanakan 20 menit sebelum
dimulainya kegiatan penelitan merancang soal open-ended pokok bahasan
segiempat, dikarenakan sangat sulit membuat jadwal berkumpul dengan
subyek.
3. Pada kegiatan wawancara, subyek sulit diajak bertemu karena kesibukan
perkuliahan dan peneliti merasa kurang mendalam mewawancarai keenam
subyek yang mengakibatkan kurang jelasnya kemampuan berpikir kreatif
yang dimiliki subyek.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti,
maka dapat disimpulkan deskripsi kategori kemampuan berpikir kreatif
mahasiswa dalam menyelesaikan dan merancang soal open-ended pokok bahasan
segiempat yaitu sebagai berikut:
1. Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam menyelesaikan soal openended pokok bahasan segiempat berada pada empat kategori yaitu sangat
kurang kreatif, kurang kreatif, cukup kreatif dan kreatif. Mahasiswa yang
berada pada kategori sangat kurang kreatif sebanyak 1 mahasiswa, mahasiswa
yang berada pada kategori kurang kreatif sebanyak 3 mahasiswa, mahasiswa
yang berada pada kategori cukup kreatif sebanyak 1 mahasiswa dan mahasiswa
yang berada pada kategori kreatif sebanyak 1 mahasiswa.
Pada kategori sangat

kurang kreatif,

mahasiswa belum mampu

meyelesaikan semua soal open-ended segiempat yang diberikan dengan ketiga
kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan.
Soal yang mampu dijawab mahasiswa merupakan soal open-ended segiempat
yang memiliki keterbukaan dalam cara penyelesaian. Kemudian mahasiswa
belum mampu memberikan jawaban baru atau jawaban unik untuk semua soal
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open-ended segiempat yang diberikan dan mahasiswa tidak merasa tertantang
dengan soal open-ended. Kemudian pada kategori kurang kreatif, mahasiswa
sudah mampu menyelesaikan semua soal open-ended segiempat yang diberikan
dengan hanya mampu memenuhi salah satu kriteria kemampuan berpikir
kreatif kecuali keriteria kebaruan. Mahasiswa juga tidak merasa terdorong
untuk menyelesaikan soal open-ended segiempat dengan berbagai cara
penyelesaian. Mahasiswa dengan kategori cukup kreatif mampu menyelesaikan
semua soal open-ended segiempat dengan fleksibel dan fasih. Kriteria kebaruan
tidak mampu ditunjukkan secara maksimal oleh mahasiswa dalam menjawab
semua soal open-ended segiempat, namun mahasiswa sudah menunjukkan
keberanian untuk menyelesaikan soal open-ended segiempat dengan berbagai
cara penyelesaian. Pada kategori kreatif, mahasiswa mampu menyelesaikan
semua soal open-ended segiempat dengan fleksibel dan fasih, namun kriteria
kebaruan hanya mampu diperlihatkan dengan tidak maksimal pada dua soal.
Mahasiswa sudah menunjukkan keberanian untuk menyelesaikan soal openended segiempat dengan berbagai cara penyelesaian.

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dalam merancang soal openended pokok bahasan segiempat berada pada tiga kategori yaitu sangat kurang
kreatif, kurang kreatif dan sangat kreatif. Mahasiswa yang berada pada kategori
sangat kurang kreatif sebanyak 2 mahasiswa, mahasiswa yang berada pada
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kategori kurang kreatif sebanyak 1 mahasiswa dan mahasiswa yang berada
pada kategori sangat kreatif sebanyak 3 mahasiswa.
Pada kategori sangat kurang kreatif, mahasiswa belum mampu merancang
soal yang merupakan soal open-ended atau bisa dikatakan mahasiswa belum
mampu memenuhi ketiga kriteria berpikir kreatif dalam merancang soal openended segiempat dan mahasiswa tidak memiliki pengalaman bertemu dengan
soal open-ended. Kemudian pada kategori kurang kreatif, mahasiswa tidak
maksimal dalam memenuhi kriteria fleksibilitas dan cenderung tidak mampu
menunjukkan kriteria kefasihan dalam merancang soal open-ended segiempat.
Ide soal yang dirancang umum digunakan pada soal open-ended yang
menyebabkan kriteria kebaruan dalam merancang soal open-ended segiempat
tidak mampu ditunjukkan oleh mahasiswa. Mahasiswa juga tidak memiliki
pengalaman bertemu dengan soal open-ended. Pada kategori sangat kreatif,
mahasiswa sudah mampu memenuhi ketiga kriteria berpikir kreatif yaitu
kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan dalam merancang soal open-ended
segiempat. Mahasiswa mampu merancang lebih dari satu soal open-ended
segiempat yang lengkap dengan memberikan lebih dari satu cara penyelesaian
yang tepat dan mahasiswa mampu membangun ide pemikiran sendiri untuk
soal open-ended segiempat. Kemudian mahasiswa juga sudah memiliki
pengalaman membuat soal open-ended sebelumnya.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat
beberapa saran yang disampaikan peneliti yakni:
1. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa hendaknya semakin giat memperkaya diri dengan ilmu
pengetahuan terutama ilmu matematika dan ilmu pendidikan terkait materi
yang diajarkan di tingkat satuan pendidikan, terkhusus materi bangun datar
segiempat. Kemudian mahasiswa juga hendaknya memperkaya diri dengan
pengetahuan terkait berbagai jenis metode pembelajaran, model pembelajaran,
alat evaluasi pembelajaran dan lain sebagainya, terkhusus pendekatan openended. Hal-hal tersebut mampu menjadikan mahasiswa sebagai calon guru
yang kreatif dan memenuhi kompetensi profesional guru.
2. Bagi Dosen
Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi dosen untuk melihat
kemampuan berpikir kreatif mahasiswa calon guru, sehingga dosen dapat
memberikan arahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kreatifnya sebelum kelak menjadi seorang guru yang
profesional untuk dapat mendidik peserta didik menjadi kreatif. Salah satunya
seperti dosen membiasakan mahasiswa mengawali pembelajaran dalam
perkuliahan dengan membuat suatu masalah yang memungkinkan teman-teman
mahasiswa lainnya memberikan jawaban yang berbeda-beda sekaligus benar
pada topik tertentu.
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3. Bagi Peneliti Lain
Penelitian dan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti
lain yang akan meneliti hal yang sama dengan penelitian ini. Kemudian peneliti
berharap kepada peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama untuk lebih
memperhatikan penyusunan instrumen tes menyelesaikan soal open-ended
yang didasarkan pada suatu tingkatan tertentu, misalnya level kemampuan
kognitif HOTS pada taksonomi Bloom, sehingga soal dapat digunakan untuk
mengukur kemampuan berpikir kreatif dengan lebih baik. Selain itu, peneliti
lain juga harus melakukan wawancara secara mendalam kepada setiap
mahasiswa yang dipilih menjadi subyek penelitian, supaya mendapatkan data
terkait kemampuan berpikir kreatif mahasiswa yang lebih detail dan akurat.
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Lampiran 1.1 Soal Tes Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok Bahasan
Segiempat
SOAL TES OPEN-ENDED SEGIEMPAT

1. Pada pelajaran keterampilan di kelas VII A, ibu guru membagikan 3 lembar
kertas origami yang berbentuk persegi kepada setiap peserta didik. Kemudian
ibu guru memberi tema keterampilan tersebut “Puzzel Segiempat”. Ibu guru
memberikan petunjuk bahwa kertas-kertas origami tersebut akan dibuat
menjadi puzzel, dengan setiap bagian puzzel berupa lebih dari 3 jenis
segiempat. Jika anda adalah salah satu peserta didik kelas VII A, bagaimana
cara anda merancang ketiga kertas origami tersebut menjadi tiga buah puzzel
yang berbeda-beda? (kertas-kertas origami yang diberikan boleh dibentuk
dengan cara apapun).

2. Indonesia memiliki keindahan yang beraneka ragam, salah satu keindahannya
terlukiskan pada motif kain di setiap daerah Indonesia. Berikut ini disajikan
motif kain songket aesan gede dari Palembang dan kain batik parang tambal
dari Yogyakarta:

(Motif Kain Songket Aesan Gede)
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(Motif Batik Parang Tambal)
Seorang perancang buasana ingin mencari inspirasi dengan mengetahui
berbagai macam bangun datar segiempat di kedua motif tersebut, yang
bertujuan untuk dikembangkan pada rancangan busana barunya. Kemudian
anda mengandaikan diri sebagai perancang busana dan anda akan melakukan
identifikasi pada dua motif kain tersebut. Akan ada berapa bangun datar
segiempat yang bisa anda identifikasi dan berikan alasan atau penjelasan
terkait hasil identifikasi anda tersebut?

3. Alex memiliki tanah dengan panjang

dan lebar

. Dia berencana

untuk membuat kolam renang persegi panjang tepat di tengah tanah tersebut,
dengan jarak dari salah satu tepi kolam renang ke sisi lebar tanah adalah
dan jarak dari tepi kolam lainnya ke sisi panjang tanah adalah

.

a. Jika bagian tanah yang tidak dibuat kolam renang akan ditanami rumput
dengan biaya penanaman Rp
Rp

, maka apakah dengan dana

yang disiapkan Alex akan cukup untuk menanam rumput

tersebut? (Berikan alasan).
b. Jika di sekeliling tanah akan dipasang lampu taman dengan jarak yang
sama, interval jaraknya

dan biaya pemasangan tiap
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lampu adalah Rp

, maka akan ada berapa banyak lampu taman

yang dipasang untuk meminimalkan pengeluaran Alex? (Berikan alasan).
4. Pengusaha restoran ingin memesan meja kayu kepada pengrajin kayu
langganannya. Meja yang diinginkan tersebut seperti pada foto berikut ini:

Agar terkesan unik, pengusaha tersebut berdiskusi dengan pengrajin kayu
untuk membuat meja yang bisa dirangkai seperti sketsa berikut ini:

I

50 cm

10 cm

II
60 cm
70 cm

III
Pengrajin menyiapkan dua buah kayu yang sama ukurannya untuk membuat
meja, dengan panjang kayu

dan lebar kayu

. Kemudian,

apakah kayu yang disiapkan pengrajin tersebut cukup untuk membuat meja?
(Berikan alasan). Jika iya, maka tentukanlah luas kayu yang tersisa dari
pembuatan meja tersebut!
*Catatan: Kayu hanya digunakan untuk membuat permukaan meja saja
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5. Soal adaptasi dari “Oil Spill” OECD’S PISA Assessment 2012.
Pada 21 Agustus 2009 pukul 04.30 WIB, terjadi kebocoran ladang minyak
dan gas di lepas pantai Laut Timor. Kebocoran itu menyebabkan minyak
menyebar ke laut dan membentuk suatu area. Di siang hari, kebocoran
tersebut sudah diperbaiki dan area genangan minyak yang terbentuk sangat
luas. Genangan minyak tersebut membentuk area seperti pada gambar berikut
ini:

Genangan Minyak

Laut Timor
Timor
1 cm representasi dari 13 km

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin melakukan pendataan
mengenai peristiwa tersebut, salah satunya mendata perkiraan luas area
genangan minyak. Jika anda adalah orang yang ditunjuk oleh kementerian
untuk melakukan tugas tersebut, bagaimana cara anda mengetahui perkiraan
luas area genangan minyak tersebut (berdasarkan gambar yang diberikan)?
Jelaskan cara anda!
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Kunci Alternatif Jawaban

Soal Nomor 1
Diberikan 3 buah kertas origami berbentuk persegi. Kemudian dari ketiga kertas
tersebut harus dibuat 3 puzzel yang berbeda, bagian-bagian puzzel tersebut harus
terdiri dari minimal 3 jenis segiempat.

PUZZEL 1

PUZZEL 2

PUZZEL 3

Soal Nomor 2

Berdasarkan identifikasi bangun datar segiempat pada motif kain songket ini,
diperoleh:
Persegi
Belah ketupat
Persegi panjang
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Berdasarkan identifikasi bangun datar segiempat pada motif kain batik ini,
diperoleh:
Persegi
Belah ketupat
Persegi panjang
Trapesium
Jajar genjang

Soal Nomor 3a
Panjang tanah adalah

dan lebar tanah adalah

.

Maka dengan syarat jarak kolam renang ke tepi tanah diperoleh:
Panjang kolam renang adalah

dan lebar kolam renang adalah

.

Menentukan luas daerah yang akan ditanami rumput adalah sebagai berikut:
Luas yang dicari = Luas tanah – luas kolam renang
=
= 300 – 40
= 260
Maka biaya yang diperlukan untuk menanam rumput adalah Rp. 5.200.000.
Jadi dana yang disiapkan oleh Alex tidak cukup untuk menanam rumput pada
sekeliling kolam renang.
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Soal Nomor 3b
Dari soal diketahui bahwa panjang tanah adalah 20
. Maka keliling dari tanah adalah

dan lebar tanah adalah

.

Semakin jauh jarak pasang antar lampu maka lampu yang dipasang akan semakin
sedikit. Oleh karena itu, dipilihlah dari interval jarak tersebut jarak

.

Maka, banyaknya lampu dapat dicari dengan cara
lampu.
Jadi, Alex harus memasang 27 lampu dengan biaya sebesar Rp 2.700.000 untuk
meminimalkan pengeluaran pemasangan lampu.

Soal Nomor 4
100 cm

50 cm

120 cm

60 cm
70 cm

Untuk melapisi seluruh permukaan meja dengan kertas koran, maka dapat
ditentukan dahulu luas permukaan permukaan meja.
Diketahui ukuran kayu 1 untuk pembuatan meja, yaitu panjangnya
lebar

. Luas persegi panjang:

dan
.

Potongan trapesium di kayu 1 memiliki luas =
.
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Diketahui ukuran kayu 2 untuk pembuatan meja, yaitu panjangnya
lebar

. Luas persegi panjang:

dan
.

Potongan trapesium di kayu 1 memiliki luas =
.
Potongan persegi panjang memiliki luas:
Maka, luas permukaan meja = (luas persegi panjang 1 – luas trapesium 1)
+ (luas persegi panjang 2 – luas trapesium 2
– luas persegi panjang)

Dapa disimpulkan bahwa kayu cukup untuk membuat meja dan sisa kayu adalah

Soal Nomor 5

x


x

x

x

x















































x









x

x

x

x

x

x

x

x

1 cm representasi dari 12 km

Terdapat 29 persegi utuh dan 14 persegi yang tidak utuh.
Banyaknya persegi adalah
Setiap persegi memiliki luas:

(

)

persegi.
(pada gambar)
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Maka luas sebenarnya untuk satu persegi adalah

Jadi, luas perkiraan area genangan minyak adalah
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Lampiran 1.2 Handout Pembelajaran Open-ended
HANDOUT OPEN-ENDED
Alat evaluasi pembelajaran bisa berupa soal-soal yang mampu mengukur
pemahaman dari suatu pembelajaran tertentu. Tidak hanya pemahaman saja,
namun kreativitas menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki seseorang
untuk menghadapi tantangan di abad 21. Seorang guru harus dibekali kompetensi
untuk dapat menyiapkan alat evaluasi pembelajaran yang mampu menumbuhkan
dan mengembangkan kreativitas peserta didiknya. Salah satu bentuk alat evaluasi
tersebut adalah soal open-ended.
A. Pengertian Soal Open-Ended
Soal open-ended (open-ended problem) adalah soal yang mempunyai banyak
solusi atau strategi penyelesaian.
B. Karakteristik Soal Open-Ended
Menurut Cooney (2002), soal open-ended memiliki karakteristik sebagai
berikut:
1. Soal open-ended melibatkan informasi matematis yang penting
Melibatkan informasi matematis yang penting ini dimaksudkan agar
tujuan dari soal open-ended dapat dipahami dengan baik. Setelah
tujuannya dipahami, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan tersebut
dengan pemahaman mereka akan hubungan seluruh topik matematika
yang sesuai dalam menyelesaian soal open-ended tersebut.
2. Soal open-ended menimbulkan respon yang bervariasi
Respon yang bervariasi ini mendorong peserta didik untuk memahami
bahwa ada banyak cara penyelesaian suatu persoalan atau ada beragam
jawaban benar.
3. Soal open-ended memerlukan komunikasi
Soal open-ended memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengkomunikasikan pola berpikir dan pemahaman mereka dalam
menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada soal.
4. Soal open-ended harus dinyatakan secara jelas
Soal open-ended memiliki sifat terbuka yang memungkinkan terbuka
dalam penyelesaian atau terbuka pada jawaban benarnya. Namun dengan
sifat keterbukaan tersebut, soal open-ended harus jelas dalam tujuannya.
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C. Kriteria Penilaian
Menurut Shimada dan Becker (1977), kriteria dalam memberi penilaian
terhadap kualitas dalam penyelesaian soal open-ended yaitu:
1. Kefasihan
Kefasihan ini dilihat dari berapa banyak jawaban benar yang dihasilkan
peserta didik dalam menyelesaiakan soal open-ended.
2. Fleksibilitas
Fleksibilitas dapat dilihat dari berapa banyaknya ide penyelesaian berbeda
yang ditemukan oleh peserta didik.
3. Orisinalitas
Orisinalitas dalam menyelesaikan soal open-ended terlihat dari keaslian
ide-ide penyelesaian yang diberikan oleh peserta didik. Keaslian ide yang
unik dan beda dari ide „biasa‟ akan memperlihatkan orisinalitas yang
tinggi.
D. Merancang Soal Open-Ended
Merancang soal matematika merupakan suatu tugas mengajukan atau membuat
soal matematika dan sekaligus menyelesaikan soal yang dibuat tersebut. Ada
beberapa ahli yang mengemukakan teori dalam merancang soal open-ended,
antara lain sebagai berikut:
1. Syahban (2008) mengemukakan bahwa dalam menyusun suatu soal openended terdapat dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu:
i. Teknik bekerja terbalik (working backward)
Teknik ini terdiri dari tiga langkah, yaitu:
d) Mengidentifikasi topik
e) Memikirkan pertanyaan dan menuliskan jawaban lebih dulu
f) Membuat soal open-ended didasarkan pada jawaban yang telah
dibuat
ii. Teknik pertanyaan standar (adapting a standart question)
Teknik ini juga terdiri dari tiga langkah, yaitu:
d) Mengidentifikasi topik.
e) Memikirkan pertanyaan standar.
f) Membuat soal open-ended yang baik berdasarkan pertanyaan
standar yang dibuat.
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2. Cooney (2002) menyatakan bahwa salah satu cara untuk membuat soal
open-ended baru yaitu dengan mengubah soal closed-ended menjadi soal
open-ended. Selain mengubah soal closed-ended menjadi soal open-ended,
terdapat beberapa cara lain dalam mengembangkan soal open-ended.
Berikut diuraikan metode atau strategi tersebut:

i. Memberikan contoh yang memenuhi kondisi atau syarat tertentu.
ii. Menentukan siapa yang benar dan mengapa.
iii. Menyelesaikan atau menjelaskan masalah/ solusi dalam dua cara atau
lebih.
3. Becker dan Shimada (1977) menyatakan beberapa hal yang dapat
dijadikan pedoman untuk mengembangkan masalah open-ended, antara
lain:
i. Mempersiapkan situasi fisik yang melibatkan beberapa jumlah
variabel di mana hubungan matematika dapat diamati.
ii. Menyajikan soal-soal pembuktian yang bisa ditemukan hubungan dan
sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu.
iii. Menyajikan bangun-bangun (geometri) sehingga dapat dibuat suatu
konjektur mengenai teorema-teorema yang berlaku.
iv. Menyajikan urutan angka atau tabel angka sehingga mereka dapat
menemukan beberapa aturan matematika.
v. Menyajikan beberapa contoh konkrit dalam beberapa kategori
sehingga mereka bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk
menemukan sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat
yang umum.
vi. Memberikan

beberapa

latihan

serupa

sehingga

siswa

dapat

menggeneralisasi hasil pekerjaannya.
vii. Menyajikan suatu situasi kuasi-matematis di mana perbedaan tertentu
dapat diamati sehingga mereka dapat menemukan metode untuk
mengukur perbedaannya.
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E. Contoh Soal Open-Ended Materi Segiempat
Contoh-contoh soal open-ended materi segiempat antara lain sebagai berikut:
1. Tentukan berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin,
jika diketahui luas persegi panjang tersebut 200
. (Sumber: Soal “Ayo
Kita Berlatih 8.3” Buku Paket kelas VII Semseter 2)
2. Nick ingin membuka teras persegi panjang di rumah barunya. Teras tersebut
memiliki panjang 5.25 meter dan lebar 3.00 meter. Dia membutuhkan 81
keramik per meter persegi. Hitung berapa banyak keramik yang dibutuhkan
Nick untuk teras tersebut! (Sumber: OECD’S PISA ASSESSMENT 2006
“M267: Patio”)
3. Perkirakan area dari Antartika menggunakan skala peta. Tunjukkan
pekerjaan anda dan jelaskan bagaimana anda membuat perkiraan area
tersebut! (Anda dapat menggambar di peta tersebut apabila hal itu
membantu anda dalam memperkirakan area dari Antartika). (Sumber:
OECD’S PISA ASSESSMENT 2006 “M148: Continent Area”)
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4. Ini adalah paket apartemen yang ingin dibeli orang tua George dari agen
perumahan. Untuk memperkirakan total luas lantai apartemen (termasuk
teras dan dinding), anda dapat mengukur ukuran setiap kamar, menghitung
luas masing-masing apartemen dan menambahkan semua area secara
bersamaan.
Namun, ada metode yang lebih efisien untuk memperkirakan total luas
lantai, dimana anda hanya perlu mengukur 4 sisi. Tandai pada rencana di
bawah, empat sisi yang diperlukan untuk memperkirakan total luas lantai
apartemen. (Sumber: OECD’S PISA ASSESSMENT 2012 “Apartment
Purchase”)

1 cm merepresentasikan 1 m
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Lampiran 1.3 Pedoman Merancang Soal Open-ended Pokok Bahasan Segiempat

Petunjuk dalam merancang soal:
1. Buatlah indikator soal yang sesuai dengan KD dan materi pokok yang dipilih.
2. Pilihlah sumber referensi yang sudah disediakan (tidak diperbolehkan
menggunakan internet dan berdiskusi dengan teman).
3. Buatlah dan selesaikanlah minimal dua buah soal open-ended dengan pokok
bahasan bangun datar segiempat untuk kelas VII pada masing-masing
pertemuan (@ 120 menit).
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Lembar Rancangan Soal Open-Ended
Pokok Bahasan Segiempat
Selasa, 9 April 2019
Nama :
NIM :
Kompetensi Dasar:
KD 3.11: Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajar genjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga.
KD. 4.11: Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajar
genjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga.

Materi Pokok: (beri tanda  pada materi yang dipilih)
1. Pengertian segiempat
2. Jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segiempat
3. Keliling dan luas segiempat
4. Menaksir luas bangun datar tidak beraturan

Indikator Soal:

Sumber:
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SOAL:
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PENYELESAIAN:
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Lampiran 1.4 Pedoman Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat
No.
Soal
1

2
3
4

5

Kriteria
Berpikir
Kreatif

Aspek yang Diukur
berdasarkan
Indikator Soal

Kefasihan,
Fleksibilitas  Pemahaman
terhadap soal.
dan Kebaruan

Menyelesaikan soal,
Kefasihan,
meliputi
cara
Fleksibilitas
penyelesaian yang
dan Kebaruan
dipilih, dan solusi
Fleksibilitas
(jawaban)
yang
dan Kebaruan
diperoleh.
Fleksibilitas  Kesulitan
yang
dan Kebaruan
dialami.
Kefasihan,  Karakteristik
open-ended.
Fleksibilitas
dan Kebaruan

soal

Pertanyaan
6. Apa yang dapat anda pahami dari
soal tersebut?
7. Dari memahami soal tersebut,
apakah anda langsung mengetahui
suatu
cara
pasti
untuk
menyelesaikan soal tersebut?
8. Ceritakan mengapa anda memilih
cara penyelesaian seperti yang
anda tuliskan di lembar jawaban
anda ini!
9. Apakah anda mengalami kesulitan
dalam menemukan penyelesaian
dari soal ini? Jelaskan!
10. Berikan pendapat anda mengenai
soal yang anda kerjakan ini?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L22

Lampiran 1.5 Pedoman Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat
Kriteria
Berpikir

Aspek yang Dilihat

Pertanyaan

Kreatif

1. Mengapa anda membuat soal dengan
indikator seperti ini?
2. Apakah
 Pemilihan indikator
soal
Kefasihan
Fleksibilitas
Kebaruan

 Pemilihan sumber
referensi
 Banyaknya soal yang
dibuat
 Strategi penyelesaian
yang dipilih

dengan

indikator
materi

tersebut

pokok

pada

sesuai
KD

tersebut?
3. Berdasarkan sumber yang anda pilih,
apakah dapat dijadikan referensi untuk
merancang

soal

open-ended?

Mengapa?
4. Ceritakan mengenai soal yang anda
buat ini!
5. Kemudian mengenai penyelesaiannya,
tolong

jelaskan

alasan

anda

memberikan penyelesaian seperti itu?
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LAMPIRAN 2
VALIDASI INSTRUMEN

2.1 Lembar Validasi Soal Tes Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok Bahasan
Segiempat
2.2 Lembar Validasi Pedoman Merancang Soal Open-Ended Pokok Bahasan
Segiempat
2.3 Lembar Validasi Pedoman Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat
2.4 Lembar Validasi Pedoman Wawancara dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat
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Lampiran 2.1 Lembar Validasi Soal Tes Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok
Bahasan Segiempat
LEMBAR VALIDASI
SOAL TES OPEN-ENDED POKOK BAHASAN SEGIEMPAT

Satuan Pendidikan

: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Mata Kuliah

: Pembelajaran Micro Teaching

Kelas/ Semester

: D/ VI

Materi

: Segiempat

A. Tujuan
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kevalidan soal tes open-ended
pokok bahasan segiempat yang akan digunakan oleh peneliti.

B. Petunjuk
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu
mengenai beberapa aspek yang disajikan dalam soal tes open-ended pokok
bahasan segiempat yang akan digunakan oleh peneliti. Adapun petunjuk yang
dapat membantu Bapak/ Ibu dalam memberikan penilaian terhadap soal tes
open-ended pokok bahasan segiempat yaitu:
1. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi
tanda centang () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/ Ibu.
2. Jika menurut Bapak/ Ibu terdapat kekurangan pada soal tes open-ended
pokok bahasan segiempat yang telah disusun, Bapak/ Ibu dimohon untuk
menuliskan saran/ masukan pada lembar saran yang disediakan.
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Lampiran 2.2 Lembar Validasi Pedoman Merancang Soal Open-Ended Pokok
Bahasan Segiempat
LEMBAR VALIDASI
MERANCANG SOAL OPEN-ENDED PADA POKOK BAHASAN
SEGIEMPAT
Satuan Pendidikan

: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Mata Kuliah

: Pembelajaran Micro Teaching

Kelas/ Semester

: D/ VI

Materi

: Segiempat

A. Tujuan
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kevalidan petunjuk merancang dan
lembar rancangan soal open-ended pokok bahasan segiempat yang akan
digunakan oleh peneliti.

B. Petunjuk
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu
mengenai beberapa aspek yang disajikan dalam petunjuk merancang dan
lembar rancangan soal open-ended pokok bahasan segiempat yang akan
digunakan oleh peneliti. Adapun petunjuk yang dapat membantu Bapak/ Ibu
dalam memberikan penilaian terhadap petunjuk merancang dan lembar
rancangan soal open-ended pokok bahasan segiempat yaitu:
1. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi
tanda centang () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/ Ibu.
2. Jika menurut Bapak/ Ibu terdapat kekurangan pada petunjuk merancang
dan lembar rancangan soal open-ended pokok bahasan segiempat yang
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Lampiran 2.3 Lembar Validasi Pedoman Wawancara dalam Menyelesaikan Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
LEMBAR VALIDASI
PEDOMAN WAWANCARA I
Satuan Pendidikan

: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Mata Kuliah

: Pembelajaran Micro Teaching

Kelas/ Semester

: D/ VI

Materi

: Segiempat

A. Tujuan
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kevalidan pedoman wawancara I
(dalam menyelesaikan soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat)
yang akan digunakan oleh peneliti.

B. Petunjuk
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu
mengenai beberapa aspek yang disajikan dalam pedoman wawancara I (dalam
menyelesaikan soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat) yang
akan digunakan oleh peneliti. Adapun petunjuk yang dapat membantu Bapak/
Ibu dalam memberikan penilaian terhadap pedoman wawancara I (dalam
menyelesaikan soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat) yaitu:
1. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi
tanda centang () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/ Ibu.
2. Jika menurut Bapak/ Ibu terdapat kekurangan pada pedoman wawancara I
(dalam menyelesaikan soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat)
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Lampiran 2.4 Lembar Validasi Pedoman Wawancara dalam Merancang Soal
Open-ended Pokok Bahasan Segiempat
LEMBAR VALIDASI
PEDOMAN WAWANCARA II
Satuan Pendidikan

: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Mata Kuliah

: Pembelajaran Micro Teaching

Kelas/ Semester

: D/ VI

Materi

: Segiempat

A. Tujuan
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kevalidan pedoman wawancara II
(dalam merancang soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat) yang
akan digunakan oleh peneliti.

B. Petunjuk
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu
mengenai beberapa aspek yang disajikan dalam pedoman wawancara II
(dalam merancang soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat) yang
akan digunakan oleh peneliti. Adapun petunjuk yang dapat membantu Bapak/
Ibu dalam memberikan penilaian terhadap pedoman wawancara II (dalam
merancang soal tes open-ended pada pokok bahasan segiempat) yaitu:
1. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi
tanda centang () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/ Ibu.
2. Jika menurut Bapak/ Ibu terdapat kekurangan pada pedoman wawancara
pedoman wawancara II (dalam merancang soal tes open-ended pada
pokok
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LAMPIRAN 3
HASIL PENELITIAN

3.1 Hasil Pekerjaan Subyek dalam Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok
Bahasan Segiempat
3.2 Hasil Rancangan Soal Subyek dalam Merancang Soal Open-ended Pokok
Bahasan Segiempat
3.3 Hasil Catatan Lapangan
3.4 Transkrip Hasil Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Open-ended Pokok
Bahasan Segiempat
3.5 Transkrip Hasil Wawancara dalam Merancang Soal Open-ended Pokok
Bahasan Segiempat
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Lampiran 3.1 Hasil Pekerjaan Subyek dalam Menyelesaikan Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat
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Lampiran 3.2 Hasil Rancangan Soal Subyek dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat
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Lampiran 3.3 Hasil Catatan Lapangan

Hari, Tanggal : Selasa, 9 April 2019
Lokasi

: Ruang Diskusi 5 Perpustakaan Universitas Sanata Dharma

Waktu

: Sebelum Kegiatan Merancang Soal Hari Pertama

Sebelum mulai untuk berdiskusi mengenai handout pembelajaran open-ended,
kira-kira pukul 13.00 WIB, subyek dan peneliti berbincang-bincang bersama
terkait handout yang sudah diberikan kurang lebih satu minggu sebelum hari ini.
Peneliti bertanya kepada subyek “Apakah handout yang diberikan sudah dibaca?”,
kemudian subyek rata-rata menjawab belum. Akan tetapi salah satu subyek
mengatakan bahwa “saya sudah pernah membuat soal open-ended sewaktu
perkuliahan dan materi soal open-ended yang pernah saya buat sewaktu itu adalah
bangun ruang dan pola bilangan”. Kemudian kami saling tanya jawab mengenai
bentuk soal yang pernah dipelajari dan diketahui oleh subyek. Perbincangan
berakhir karena waktu berdiskusi handout pembelajaran open-ended harus di
mulai sebelum kegiatan merancang soal di hari pertama.
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Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Lokasi

: Ruang Diskusi 5 Perpustakaan Universitas Sanata Dharma

Waktu

: Sebelum Kegiatan Merancang Soal Hari Kedua

Pada hari ini, kebanyakan dari subyek mengikuti perkuliahan sebelum kegiatan
merancang soal hari kedua. Subyek mengatakan lelah dan butuh waktu untuk
beristirahat sebentar agar nantinya bisa merancang soal dengan baik. Namun
sembari subyek beristirahat, peneliti mengajak subyek berbincang-bincang terkait
perasaan dan pengalaman merancang soal dihari pertama. Salah satu subyek
mengatakan “saya sudah berusaha untuk membuat soal yang banyak cara
penyelesaiannya, walaupun soal yang saya buat sangat sederhana”. Kemudian
banyak dari subyek mengatakan sulit membuat soal yang sesuai konteks
kehidupan, dan lebih mudah membuat soal yang berhubungan dengan buku.
Subyek mengatakan bahwa senang belajar merancang soal open-ended, jadi bisa
mengenao berbagai bentuk soal.
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Lampiran 3.4 Transkrip Hasil Diskusi Handout Pembelajaran Open-ended

Beberapa pertanyaan yang menjadi bahan diskusi pembelajaran open-ended,
sebagai berikut:

1. Apakah soal yang dibuat harus punya banyak penyelesaian?
2. Apakah soal yang dibuat haris dalam bentuk cerita?
3. Bagaimana dengan tingkat kesukaran soal open-ended?
4. Bagaimana penjelasan yang lebih sederhana mengenai karakteristik soal
open-ended?
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Lampiran 3.5 Transkrip Hasil Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Openended Pokok Bahasan Segiempat

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S1
Soal no. 1
1.
2.

P: Untuk soal no.1, bagaimana pemahamanmu tentang soal tersebut?
S1: Saya kira soal no. 1 ini membuat satu buah puzzel persegi yang mana
setiap bagiannya terdiri dari ketiga kertas origami yang diberikan. Menguji
kreativitas penjawab soal, karena mereka harus mengerti definisi dari
segiempat itu sendiri untuk dapat menggabungkan setiap bagian puzzel yang
berbentuk segiempat tersebut menjadi puzzel persegi.
3. P: Dari soal no. 1 tersebut, adakah syarat dalam menentukan setiap bagian
puzzel?
4. S1: Ada, bagian puzzel tersebut harus lebih dari 3 macam segiempat.
5. P: Berdasarkan puzzel yang kamu buat, apakah sudah lebih dari 3 bagian?
6. S1: Sudah 4 bagian, karena bentuk puzzel persegi yang terbentuk ikut
dihitung (menjadi bagian dari puzzel)
7. P: Apa yang membuatmu tidak dapat memahami soal no. 1 ini (kesulitan
yang dialami)?
8. S1: Saya tidak terbiasa mengerjakan soal terurut, jadi saat itu saya
mengerjakan soal no. 1 diakhir pengerjaan soal. Saya merasa soal no. 1 itu
tingkat kesukarannya lebih mudah, tapi ternyata soal no. 1 itu soal simple
yang memerlukan banyak waktu dalam pengerjaanya (mencari ide pembuatan
puzzel yang sesuai syarat pada soal). Saya juga merasa kesulitan dalam
meluapkan ide yang saya miliki dan saya juga sudah salah dalam memahami
soal ini.
9. P: Apakah dari soal no. 1 ini, kamu langsung mengetahui suatu cara
penyelesaian yang pasti?
10. S1: Enggak, tetapi ide untuk menyelesaikannya sudah terpikirkan yaitu
menyusun berbagai macam segiempat menjadi puzzel persegi. Menjadikan
ide tersebut lebih spesifik yang kurang mampu, misalnya jika bagian-bagian
puzzel tersebut adalah persegi dan persegi panjang, karena akan mudah
digabungkan menjadi puzzel persegi dibandingkan jika bagian-bagian puzzel
tersebut adalah trapesium, layang-layang, belah ketupat dan jajar genjang.
Jadi idenya masih didasar.
11. P: Jika kamu sudah memahami maksud soal ini, maka apakah kamu bisa
mengerjakan soal ini?
12. S1: Bisa, tapi ya seperti ini (menunjuk hasil pekerjaannya)
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13. P: Apabila kamu bisa memahami maksud dari soal no. 1 ini, apakah akan ada
banyak jawaban benar untuk soal ini?
14. S1: Pastinya jawabannya akan bervariasi, bergantung pada ide yang
dihasilkan masing-masing orang yang mengerjakan soal ini.
15. P: coba sekarang, apakah kamu bisa membuat ketiga puzzel tersebut?
16. S1: bisa kak,

17. P: bagaimana cara kamu membuat puzzel ini?
18. S1: kalau yang puzzel dengan 5 bagian ini aku buat persegi panjang dan
persegi dulu diujung-ujungnya, biar yang lain dibentuknya lebih mudah.
Kalau yang tiga puzzel lainnya itu menduga-duga peletakan segiempatnya
dan lebih mudah memadukan persegi panjang, persegi, trapesium, dan jajar
genjang.
19. P: Kesan kamu untuk soal no. 1?
20. S1: Ternyata hal-hal sederhana, bisa menguji atau merangsang kreativitas
siswa (penjawab soal)
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Soal no. 2
21. P: Bagaimana pemahaman mu untuk soal no.2 ini?
22. S1: Kita diminta untuk memilih dan menentukan bangun datar segiempat apa
yang terdapat pada kedua motif tersebut serta beri alasannya. Saya pernah
meneliti batik mengenai kristalografi, bangun datar segiempat yang paling
mudah untuk dipadukan variasinya yaitu menggunakan belah ketupat dan
persegi yang nantinya dilakukan transformasi (translasi, rotasi, refleksi) dan
pantul geser.
23. P: Seandainya dengan materi SMP kelas VII, penjelasan akan jawaban kamu
untuk no. 2 ini seperti apa?
24. S1: Seperti pada soal no.1 tentang puzzel, maka soal no.2 ini terdiri dari
susunan bangun datar segiempat.
25. P: Apakah ada jawaban benar lainnya selain persegi dan belah ketupat?
26. S1: Persegi panjang, jajar genjang, trapesium.
27. P: Alasan mengatakan bentuk tersebut adalah jajar genjang?
28. S1: Karena sudah pernah dipelajari dan bentuk jajar genjang memang seperti
itu. Serta berdasarkan deskripsi dari anggota keluarga segiempat. Jajar
genjang terdiri dari dua sisi yang berhadapan sejajar.
29. P: Perbedaan jajar genjang dan trapesium itu apa?
30. S1: Pada jajar genjang terdapat dua sisi yang berhadapan sejajar, namun pada
trapesium hanya ada satu sisi yang berhadapan sejajar.

Soal no.3
31. P: Bagaimana pemahaman kamu untuk soal ini?
32. S1: Soal yang poin a adalah menentukan luas bagian tanah yang tidak dibuat
kolam.
33. P: Jelaskan cara penyelesaianmu!
34. S1: Pertama cari dahulu luas bagian tanah yang tidak dibuat kolam renang.
Caranya cari luas persegi panjang luar (luas tanah), kemudian cari luas
persegi panjang dalam (luas kolam renang). Setelah itu, untuk menentukan
luas tanah yang tidak dibuat kolam renang yaitu dengan mengurangkan luas
persegi panjang luar dan persegi panjang dalam. Karena biaya penanaman
sudah ditentukan maka luas tanah yang tidak dibuat kolam renang dikalikan
dengan biaya penanaman rumput. Biaya yang disiapkan Alex ternyata
berlebih karena biaya penanaman keseluruhan rumput hanya Rp 4.400.000.
35. P: Bagaimana penjelasanmu terkait panjang dari persegi panjang luar yaitu
20+6?
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36. S1: Panjang seluruh tanah itu 20 m dan lebarnya 15 m, dan ternyata saya
salah mengerjakan. Harusnya luas persegi panjang luar hanya perlu
mengalikan saja panjang tanah dengan lebar tanah. Untuk persegi panjang
dalam hanya perlu mengurangkan panjang tanah 20 m dengan 6 m dan lebar
tanah 15 m dengan 5 m.
37. P: Adakah cara lain untuk menentukan luas tanah yang akan ditanami
rumput?
38. S1: Saya baru mengerti satu cara yaitu cara penyelesaian yang saya tuliskan
di lembar jawab.
39. P: Bagaimana pemahamanmu mengenai poin yang b?
40. S1: Soal ini terkait dengan keliling tanah. Setelah mendapatkan keliling tanah
maka akan dipasang lampu dengan jarak 1 m dan didapatkan 92 lampu
dengan biaya pembelian satu lampu Rp 100.000, lalu didapatkan biaya
pembelian lampu Rp 920.000.
41. P: Mengapa kamu memilih jarak pemasangan lampu 1 m?
42. S1: Saya memahaminya dari selisih interval tersebut, yaitu 260-160 = 100
cm.
43. P: Kenapa kamu memilih selisih jarak tersebut?
44. S1: Jarak pada konsep garis berarti jarak antara dua titik dengan
mengurangkan koordinat-koordinatnya.
45. P: Apakah dengan jarak 1 m tersebut sudah meminimalkan pengeluaran Alex
dalam melakukan pemasangan lampu taman tersebut?
46. S1: Ya mungkin dengan semakin besar jarak maka semakin meminimalkan
biaya pembelian lampu taman tersebut.
47. P: Apakah ada cara lain untuk menjawab soal no,3b?
48. S1: Ada, mungkin gini...
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49. P: Kesan untuk soal no.3
50. S1: Konsep untuk memahami soal ini sudah diajarkan oleh guru, soal yang
dibuat sudah kontekstual.
Soal no.4
51. P: Pemahaman untuk soal ini?
52. S1: Ada dua kayu dan akan dibuat meja sesuai sketsa. Namun saya salah
memahami bahwa permukaan meja tersebut adalah luasan daerah yang
diarsir.
53. P: Coba ceritakan penyelesaian yang kamu buat ini
54. S1: Seandainya permukaan meja adalah luasan yang tidak diarsir, maka cara
penyelesaiannya dengan membagi menjadi beberapa bagian daerah yang
tidak diarsir tersebut menjadi bidang-bidang geometri segiempat. Akan ada 3
bagian yaitu satu persegi panjang dan ddua trapesium. Kalaupun mencari
luasan yang diarsir, berarti hanya dengan mencari luasan keseluruhan lalu
dikurangkan dengan luasan yang tidak diarsir.
55. P: Akan ada berapa cara dalam menentukan luas permukaan meja?
56. S1: Yang pertama dengan mencari luasan kedua kayu lalu dikurangkan
dengan luasan yang tidak diarsir. Cara yang kedua yaitu dengan menganggap
permukaan meja I dan II berasal dari satu kayu, kemudian luas satu kayu
dikurangkan dengan luasan yang tidak diarsir dan permukaan meja III berasal
dari satu kayu lainnya, kemudian luas satu kayu dikurangkan dengan luasan
yang tidak diarsir juga (seperti yang saya kerjakan itu).
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57. P: Apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal no.4 ini?
58. S1: Sebenarnya tidak sulit.
Soal no.5
59.
60.
61.
62.

P: Apa yang kamu pahami dari soal ini?
S1: Menentukan luasan genangan minyak.
P: Kemudian caranya bagaimana?
S1: Kalau diperkuliahan bisa menggunakan kalkulus, namun bisa juga
dibentuk menjadi persegi-persegi kecil yang memiliki satu satuan (1 cm x 1
cm) memenuhi daerah genangan minyak tersebut kemudian dihitung persegipersegi yang memenuhi daerah tersebut dan dikonversi ke satuan
kilometernya.
63. P: Apakah ada cara lain?
64. S1: Saya tidak tahu.
TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S3
Soal no.1
1.
2.

P: Kalau dari soal no.1 ini, bagaimana kamu memahami soal ini?
S3: Diberikan kertas origami, setelah membaca soal ternyata disuruh
merancang tiga buah kertas origami tersebut menjadi tiga buah puzzel yang
berbeda dan satu origami dibentuk minimal 3 macam segiempat untuk
bagian-bagian puzzelnya. Sementara saya hanya mengetahui macam-macam
segiempat itu adalah jajar genjang, trapesium, persegi dan persegi panjang.
3. P: Bagaimana proses kamu merancang puzzel tersebut?
4. S3: Awalnya saya melipat kertas origami tersebut menjadi persegi panjang,
kemudian dari situ saya bisa membuat bagian-bagian tersebut menjadi jajar
genjang, trapesium dan persegi.
5. P: Berarti kamu memahami kalimat “lebih dari 3 jenis segiempat” sebagai
minimal 3 jenis segiempat untuk setiap bagian puzzelnya?
6. S3: Iya.
7. P: Apakah kamu tidak mengetahui layang-layang dan belah ketupat
merupakan jenis dari segiempat?
8. S3: Saya mengira bahwa layang-layang itu tidak seperti persegi, karena ada
bentuk segitiganya. Kemudian untuk belah ketupat itu bentuknya sama seperti
persegi, namun hanya diputar saja.
9. P: Berarti kamu lupa sifat-sifat dari segiempat?
10. S3: Saya tidak belajar terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini. Saya
hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, dan saya juga merasa seperti layang-
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

layang itu tidak termasuk segiempat. Karena menurut saya, segiempat itu
bentuk yang memiliki empat sisi.
P: Terdiri dari jenis segiempat apa saja setiap bagian puzzel yang kamu buat?
S3: Setiap bagian dari ketiga puzzel ini terdiri dari jajar genjang, trapesium,
persegi dan persegi panjang.
P: Bisakah kamu membuat puzzel dengan 5 macam segiempat sebagai bagian
dari puzzel itu?
S3: Sebenarnya bisa, tetapi jika dibuat belah ketupat sebagai bagian puzzel,
maka belah ketupat itu akan miring dan saya bingung bangun datar segiempat
apa yang harus dibuat disamping-samping belah ketupat tersebut. Kemudian
jika akan dibuat jajar genjang itu bisa, karena saya pernah belajar mengenai
jajar genjang itu merupakan persegi panjang dilihat dari luas jajar genjang itu
sama dengan luas persegi panjang. Saya berpikir bahwa karena setiap bagian
itu harus segiempat, makanya saya tidak memasukkan segitiga. (Karena jika
pada bagian puzzel terdapat bentuk belah ketupat, maka pada bagian
samping-samping belah ketupat itu akan terbentuk segitiga)
P: Apakah jawaban akhir dan cara merancang puzzel ini akan berbeda-beda
setiap orang yang mengerjakannya?
S3: Iya, karena setiap orang berpikir bahwa jenis dari segiempat itu ada
banyak dan misalnya ada orang yang tidak mengetahui bahwa segitiga tidak
termasuk dalam bagian puzzel, maka orang tersebut bisa saja menjadikan
segitiga menjadi bagian dari puzzel itu.
P: Apakah mengalami kesulitan sewaktu mengerjakan soal ini?
S3: Awalnya sih ingin membuat setiap puzzel itu berbeda-beda pada bagianbagian puzzelnya. Karena memikirkan waktu pengerjaan, makanya saya
membuat sama saja setiap bagian puzzelnya.

Soal no.2
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

P: Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini?
S3: Tidak.
P: Soal ini maksudnya apa?
S3: Diminta mengidentifikasi jenis-jenis segiempat.
P: Kamu mengidentifikasi jenis segiempat apa saja?
S3: Persegi, persegi panjang, belah ketupat.
P: Apakah ada jenis segiempat lainnya yang dapat diidentifikasi?
S3: Saya tidak mengerti gambar jajar genjang, tetapi ternyata jika diamati lagi
bisa digambar atau teridentifikasi bentuk jajar genjang pada motif tersebut.
Dan trapesium juga bisa teridentifikasi.
27. P: Apa alasan kamu mengatakan terdapat bentuk persegi, persegi panjang dll?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L133

28. S3: Karena mereka memiliki empat sisi, dan dari SMP sudah tahu konsep
bahwa gambarnya memang sudah seperti itu.
29. P: Komentar untuk no.2
30. S3: Batik adalah warisan budaya Indonesia yang ternyata bisa dibawa ke
dalam pembelajaran matematika terutama pada materi bangun datar
segiempat. Jadi saat mengajarkan kepada siswa mengenai bentuk segiempat
itu tidak hanya ada pada buku, tapi ternyata dihal yang tidak kita tahu itu ada.
31. P: Menurutmu, apakah soal ini sudah termasuk soal open-ended?
32. S3: Menurutku iya, karena mungkin saja saya menemukan bentuk trapesium
di bagian sebelah sini dan teman saya mungkin menemukannya di bagian
lainnya.
Soal no.3
33.
34.
35.
36.

P: Coba pahami pertanyaan soal no.3, bagaimana?
S3: Menanyakan mengenai biaya
P: Tolong ceritakan hasil penyelesaian no.3a ini
S3: Awalnya itu diketahui panjang tanah 20 m dan lebar tanah 15 m,
kemudian saya gambar demikian. Saya menggambar demikian, karena angka
paling besar merupakan panjang dari tanah tersebut dan ternyata membentuk
persegi panjang. Saya cari luasnya persegi panjang dan mendapatkan hasil
300. Kemudian dikatakan jarak salah satu tepi kolam renang ke sisi lebar
tanah 6 dan jarak tepi lainnya ke sisi panjang tanah 5. Kemudian saya
menentukan luas kolam renang itu dapatnya 40, terus udah dapat luas
kolamnya jadi luas tanah tersebut dikurangkan dengan luas kolam renang
karena ingin mengetahui luas tanah yang akan ditanami rumput (300 - 40 =
260). Sedangkan biaya penanaman rumput per meter persegi itu Rp 100.000,
maka 260 x Rp 100.000 = Rp 5.200.000.
37. P: Apakah kamu mempunyai ide lain untuk menyelesaikan soal 3.a ini?
38. S3: Bisa, dengan cara luas tanah yang akan ditanami rumput itu dibagi-bagi
menjadi beberapa bagian yang berbentuk segiempat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L134

39. P: Coba tolong dituliskan idemu itu
40. S3: Kemarin itu saya sudah coba, tapi saya mengalami kesulitan. Tapi saya
coba bagi menjadi 4 bagian luas tetapi mendapatkan hasil yang membuat saya
ragu, makanya saya menggunakan cara luas tanah dikurang luas kolam
renang. Saya coba lagi sekarang, 15 x 6 dan juga 15 x 6, kemudian 5 x 8 dan
juga 5 x 8.
41. P: Kemudian dari hasil penyelesaianmu 3b ini, kenapa kamu bagi 100?
42. S3: Ini karena dari cm diubah ke m.
43. P: Kenapa kamu harus mengubah satuan cm ke m?
44. S3: Karena menurut saya harus dalam m.
45. P: Apakah ini ada hubungannya dengan interval jarak?
46. S3: Nah itu, saya bingung mengenai interval 160 cm – 260 cm. Itu nanti
jaraknya berapa.
47. P: Apakah kamu paham syarat “jarak yang sama”?
48. S3: Jarak untuk pemasangan lampu atau antar lampunya itu sama.
49. P: Berarti interval ini gunanya untuk apa?
50. S3: Wah berarti harusnya 260 – 160 ya, tapi saya gak paham mengenai ini.
51. P: Apakah ada cara lain?
52. S3: Ada kayaknya, aku coba dulu..
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Soal no.4
53. P: Bagaimana dengan soal no.4 ini?
54. S3: Saya tidak mengerjakan soal ini, karena gak bisa terutama saat harus
membagi-bagi bangun datar pada gambar saya mengalami kebingungan.
55. P: Dari soal no.4 ini, apa sebenarnya pertanyaan atau tujuan yang ingin
dicapai?
56. S3: Meja, mencari luas meja yang warna putih ini.
57. P: Apakah kamu memahami soal terkait “permukaan meja (luasan yang
diarsir)”?
58. S3: Soal ini saya kerjakan terakhir, dan saya lebih fokus mengerjakan soal
no.3.
59. P: Jika soal ini dikerjakan perlahan-lahan saat ini, apakah bisa?
60. S3: Gak bisa, karena mindset saya kalau sekali aja soal itu susah ya pasti akan
susah.
61. P: Tapi coba, konsepnya saja saat ingin mengerjakan soal ini itu bagaimana?
62. S3: Dibagi-bagi luasan meja itu menjadi beberapa segiempat. Nah luas satu
kayu itu 1200 m persegi. Kemudian luas kayu dikurang dengan luas bagian
yang putih.
63. P: Ada cara lain lagi tidak?
64. S3: Ya mungkin dengan daerah yang diarsir itu dibagi-bagi menjadi beberapa
bagian kemudian ditentukan masing-masing luasnya.
Soal no.5
65. P: Terkait soal no.5 ini, bagaimana?
66. S3: Saya tidak paham, karena menurut saya tidak ada gambar apa-apa dan
tidak ada angka-angka untuk perhitungan serta tidak ada yang diketahui.
67. P: Apa sebenarnya yang membuat kamu tidak paham dan tidak mengerti?
68. S3: Cara untuk mengetahui perkiraan luas, sedangkan kalau gambarnya cuma
seperti ini rumus apa yang bisa digunakan.

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S6
Soal no.1
1.
2.
3.
4.

P: Apa alasan kamu mengerjakan soal no.1 ini hanya 2 puzzel?
S6: Karena kehabisan kertas (salah membuat yang di puzzel satunya), tetapi
sekarang saya bisa membuat puzzel tersebut jika disuruh.
P: Apakah puzzel tersebut sudah memenuhi syarat soal?
S6: Sudah, karena bagian-bagian puzzel sudah terdiri dari 4 jenis segiempat.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

P: Kemudian, apakah bisa membuat 5 jenis segiempat sebagai bagian-bagian
dari puzzel tersebut?
S6: Bisa tetapi ada kesulitannya yaitu harus menyesuaikan masing-masing
segiempatnya agar pas sewaktu digunting-gunting dan digabungkan lagi.

P: Apa alasan kamu menyebut bagian-bagian puzzel misalnya ini jajar
genjang?
S6: Karena pernah belajar dan bentuk jajar genjang memang seperti itu.
P: Kenapa bentuk persegi panjang seperti itu, bentuk jajar genjang seperti itu?
S6: Dari definisi, karena persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar,
kemudian ada sisi yang sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku. Kalau jajar
genjang itu tidak memiliki sudut siku-siku dan hanya dua pasang sisi yang
sejajar.
P: Kemudian jika trapesium?
S6: Trapesium itu memiliki satu sisi yang sejajar, punya tinggi dan sisi
miring. Bisa punya satu sudut siku-siku.
P: Apakah ada cara membuat puzzel yang berbeda dari yang lain (cara yang
unik dan tidak biasa)?
S6: Bisa, kalau saya dengan cara membagi menjadi beberapa bagian terlebih
dahulu kertas origami tersebut seperti membentuknya menjadi persegi dan
persegi panjang terlebih dahulu karena lebih mudah. Kemudian dari persegi
panjang tersebut dibagian itu bisa saya buat trapesium dan jajar genjang, lalu
trapesium dan belah ketupat, serta jajar genjang dan persegi.
P: Bagaimana proses kamu membuat semua puzzel kamu?
S6: pertama aku gambar (sketsa) di kertas origaminya, terus aku bentukbentuk yang kira-kira muat dan sesuai dengan sifat-sifat segiempat. Misalnya
yang ini nih aku buat suatu bentuk segiemoat, kemudian sisanya aku bentukbentuk lagi dan ketiga puzzel yang aku buat ini sama caranya seperti itu.
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Soal no.2
17. P: Dari hasil pekerjaanmu, mengapa kamu menggabungkan hasil identifikasi
motif kain pertama dan kedua?
18. S6: Dari pemahaman aku itu, dari motif pertama ada bangun datar apa aja dan
yang kedua pun begitu. Karena pada motif pertama itu ada persegi panjang
dan di motif kedua juga ada persegi panjang, makanya saya gabungkan saja.
Tetapi sebenernya kalau mau dipisahkan hasil identifikasinya juga bisa,
seperti pada motif pertama ada persegi, persegi panjang, dan belah ketupat,
karena bentuk yang dapat diidentifikasi itu harus yang mempunyai sudut
siku-siku. Untuk motif kedua, saya beli tanda pada gambar motif batiknya
seperti persegi panjang, persegi, trapesium dan jajar genjang. Belah ketupat
tidak bisa, karena belah ketupat bagian dari layang-layang pada keluarga
segiempat.
19. P: Dari hasil pekerjaanmu, terdapat 4 macam segiempat yang teridentifikasi.
Apakah dari kedua motif tersebut, keempat macam segiempat tersebut
terdapat pada masing-masing motif?
20. S6: Ada 4 macam segiempat itu di kedua motif tersebut.
21. P: Coba diamati kembali!
22. S6: Oh, ternyata pada motif pertama tidak terdapat trapesium pada motifnya
dan pada motif kedua terdapat belah ketupat.
23. P: Kalau dari motif pertama ini, kenapa kamu mengatakan bentuk ini persegi,
persegi panjang dan belah ketupat?
24. S6: Karena pada persegi terdapat sisi-sisi yang sama panjang, kemudian
untuk persegi panjang ini terdiri dari dua persegi sebagai panjang dan satu
persegi sebagai lebar. Belah ketupat itu karena punya diagonal yang
memotong dua sudut yang berseberangan.
25. P: Apakah layang-layang tidak dapat teridentifikasi?
26. S6: Tidak, karena untuk anak SMP mereka hanya memahami bahwa layanglayang itu memiliki panjang diagonal yang berbeda satu dengan yang lainnya.
27. P: Kesan untuk no.2?
28. S6: Kreativitas dari mengidentifikasi membayangkan bentuk dari segiempat
dilihat dari sifat-sifatnya.
Soal no.3
29.
30.
31.
32.

P: Apakah kamu mengalami kesulitan mengerjakan soal no.3 ini?
S6: Tidak mengalami kesulitan, hanya tidak teliti saja.
P: Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini?
S6: Ada, dengan cara membagi-bagi bagian yang ditanami rumput menjadi
beberapa bangun datar segiempat yang sesuai, kemudian baru dicari luasnya
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masing-masing dan dijumlahkan keseluruhan luas-luas bangun datar
segiempat tersebut.

33. P: Tolong ceritakan terkait cara penyelesaianmu untuk soal 3.b ini
34. S6: Sebenarnya, saya kurang paham “jika disekeliling tanah akan dipasang
lampu taman dengan interval jarak 160 cm – 260 cm”. Tapi saya mencoba
untuk memahaminya waktu itu, seperti ini berarti yang digunakan itu keliling,
karena kita harus tahu jarak yang meminimalkan pembelian lampu itu adalah
jarak 160 cm.
35. P: Apakah kamu yakin dengan jarak 160 cm tersebut, akan meminimalkan
alex dalam pembeliian lampu taman?
36. S6: Oh, harusnya 260 cm ya yang meminimalkan pembelian lampu taman.
Karena semakin jauh jaraknya maka lampu taman akan semakin sedikit, oleh
karena itu lampu yang dibeli akan semakin sedikit yang berarti
meminimalkan pembelian lampu taman.
37. P: Kemudian dengan jarak yang dipilih itu 260 cm, menghasilkan lampu yang
tidak bulat, karena lampu itu satu satuan. Apakah jawaban ini sudah tepat
sesuai dengan syarat, walaupun sudah meminimalkan pembelian lampu
taman?
38. S6: Ya sebenarnya sudah tepat menurut saya, karena bisa dilakukan
pembulatan ke atas jumlah lampunya. Tetapi jika memang harus
menghasilkan jumlah lampu yang bulat maka bisa dipilih jarak pasang antar
lampu itu 200 cm dan akan mendapatkan hasil minimal untuk jumlah lampu
yang bulat.
39. P: Apakah ada cara lainnya?
40. S6: Ada, aku tulisin disini..
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41. P: Apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ini?
42. S6: Iya, karena bingung masalah pembulatan jumlah lampu itu.
Soal no.4
43. P: Ceritakan bagaimana kamu menyelesaikan soal no.4 ini
44. S6: Saya menggunakan luas kayu. Mencari luas trapesium terlebih dahulu,
kemudian mencari luas satu kayu, lalu luas satu kayu dikurang dengan luas
trapesium. Kemudian luas satu kayu yang lain dikurang dengan luas persegi
panjang dan luas trapesium.
45. P: Apakah ada cara lainnya untuk menyelesaikan soal ini?
46. S6: Dibagi-bagi menjadi beberapa bangun datar segiempat untuk permukaan
mejanya.

47. P: Kenapa kamu langsung mengandaikan satu kayu untuk membuat bagian
permukaan meja II dan satu kayu lainnya untuk membuat bagian permukaan
meja I dan III?
48. S6: Karena itu pasti satu bagian dan dari gambar sketsanya memang sudah
seperti satu bagian. Jadi saya langsung bisa mengambarkan, pasti ini satu
bagian yang dipotong.
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Soal no.5
49. P: Jelaskan pemahamanmu terhadap soal no.5 ini!
50. S6: Karena disini ada gambar kotak (persegi) dan soal ini berhubungan
dengan segiempa, makanya kotak-kotak itu aku susun menutupi daerah
genangan minyak dan mengibaratkan satu kotak itu sebagai satu satuan luas.
Tetapi saya tidak menuliskan lengkap penyelesaiannya karena saya kurang
paham.
51. P: Sekarang jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal tersebut,
bagaimana caramu?
52. S6: Buat kotak-kotak dengan panjang satu kotak 1 cm menutupi genangan
minyak tersebut, diperoleh panjang 8 kotak dan lebarnya 4 kotak. Kemudian
8 x 4 dan didapatkan hasil 42, lalu 42 x 13 mendapatkan hasil yang
merupakan pendekatan luasan genangan minyak yang sesungguhnya.
53. P: Apakah kamu mempunyai cara lain untuk menyelesaikan soal ini?
54. S6: Ada, yaitu dengan cara tidak perlu mengandaikan 1 cm tetapi langsung
saja satu kotak diandaikan 13 km sebagai ukuran aslinya. Tetapi cara
mengerjakannya sama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L141

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S10
Soal no.1
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

P: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami soal ini?
S10: Sebenarnya tidak, tapi diawal saya itu mikirnya, 3 kertas origami ini
dijadikan satu (menjadi satu puzzel) dengan 3 kertas origami ini dipecahpecah bagiannya menjadi bangun segiempat. Tetapi setelah dipahami lagi,
ternyata ada 3 kertas origami kemudian dibuat 3 buah puzzel yang berbedabeda.
P: Apakah kamu bisa membuat bagian-bagian puzzel itu terdiri dari 5 jenis
segiempat?
S10: Bisa,

P: Menurutmu untuk dapat mengerjakan soal no 1 ini, pemahaman apa yang
harus dimiliki?
S10: Harus tahu jenis-jenis segiempat itu apa saja, harus mampu merangkai
beberapa jenis segiempat menjadi persegi, dan harus memahami sifat-sifat
dari segiempat agar mampu menyesuaikan bentuk dan ukurannya.
P: Bagaimana proses pembuatan puzzelmu ini?
S10: Untuk ketiga puzzel ini, aku selalu mikirnya, aku bagi 3 bagian dulu,
kemudian aku bagi-bagi lagi jadi part-part macam-macam bangun segiempat.
Untuk satu puzzel ini, aku bentuk dulu layang-layang terus baru aku tentuin
semuanya.

Soal no.2
9. P: Bagaimana pemahaman kamu mengenai soal ini?
10. S10: Berapa bangun datar yang ada di motif tersebut.
11. P: Menurut kamu dari kedua motif tersebut, apakah ada bangun datar yang
berbeda dari kedua motif itu?
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12. S10: Aku melihatnya di motif ini ada banyak bangun datar apabila dilihat
seperti ini akan terlihat kotak, dan apabila dilihat seperti ini lagi akan terlihat
persegi panjang. Di motif yang kedua terdapat trapesium, tetapi dimotif yang
pertama tidak teridentifikasi.
13. P: Apa alasan kamu mengidentifikasi belah ketupat pada motif tersebut?
14. S10: Karena bentuknya seperti ini dan diagonalnya seperti ini yaitu saling
tegak lurus.
15. P: Kemudian, bagaimana dengan persegi?
16. S10: Bentuknya kotak dengan sisi yang sama.
17. P: Bagaimana dengan persegi panjang?
18. S10: Ada sisi yang panjang dan ada sisi yang lebar.
19. P: Apakah ada bentuk jajar genjang di motif pertama?
20. S10: Ada, tapi ini imajinasi sekali. Tapi ternyata kok seperti tidak nyambung
ya.
21. P: Tapi sebenarnya, bagaimana pemahamanmu terkait jajar genjang?
22. S10: Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang saling
berseberangan sama besar.
23. P: Menurutmu, apakah bangun datar layang-layang teridentifikasi pada kedua
motif tersebut?
24. S10: Tidak, karena motif pada kedua kain tersebut seperti memiliki sisi-sisi
yang sama.
25. P: Sewaktu identifikasi, apakah kamu mengalami kesulitan?
26. S10: Paling kesulitannya hanya harus melihat atau mengidentifikasi dari
banyak arah (sudut pandang).

Soal no.3
27. P: Bagaimana pemahamanmu terkait soal ini?
28. S10: Saya bingung, kolam renangnya itu beneran di tengah atau enggak. Aku
itu memahami kata “di tengah” itu sebagai suatu tanda bahwa jaraknya itu
sama. Tapi setelah saya gambar itu ternyata bisa di tengah. Saya merasa kata
“di tengah” tersebut tidak perlu, setelah saya menggambarnya.
29. P: Strategi penyelesaian untuk soal 3.a?
30. S10: Aku menentukan luas tanah dulu, karena kan yang ditanam sisanya.
Nanti itu luas tanah dikurangin luas kolam renang (300 – 40 = 260). Harga
penanaman rumput itu
, tapi uang Alex hanya Rp 5.000.000.
Dari hasil luas tanah yang ditanami rumput dikali dengan biaya penanaman
rumput mendapatkan hasil Rp 5.200.000 yang berarti biaya yang disiapkan
Alex kurang.
31. P: Apakah ada cara lain untuk mengerjakan soal no 3a ini?
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32. S10: Ada, ini loh pakai yang dibatas-batasin atau dibagi-bagi menjadi 4
bagian segiempat. Luas I = luas II, kemudian luas III = luas IV.
33. P: Kenapa bisa dikatakan sama?
34. S10: Soalnya sisinya 8 dan 5 untuk bagian I dan bagian II, begitupun untuk
bagian III dan bagian IV.
35. P: Apakah ada cara lain lagi?
36. S10: Ada, cari luas tanah kemudian dikalikan dengan biaya penanaman
rumput. Kemudian hasilnya akan dikurangkan dengan pengandaian luas
kolam renang yang dikalikan dengan biaya penanaman rumput.

37. P: Ceritakan terkait penyelesaian soal no 3b?
38. S10: Kan soalnya minta minimal tuh, makanya jaraknya dilebarin agar
semakin sedikit lampu yang dipasang. Dan jaraknya kan bisa dipilih dari
interval yang juga memperhatikan syarat bahwa jarak antar lampu itu sama.
Untuk penyelesaiannya itu, dicari kelilingnya karena nanti yang akan
dipasangin lampu itu. Jarak tersebut saya ubah ke satuan cm karena jarak
pasang lampu itu satuannya cm. Kemudian dipilih jarak yang apabila
membagi keliling tanah hasilnya bulat, karena hasil pembagian itu
menunjukkan banyak lampu yang akan dipasang. Banyaknya lampu tidak
bisa berupa pecahan atau desimal, karena lampu itu benda jadi satu satuan.
39. P: Apakah dengan jarak 250 cm yang kamu pilih ini sudah meminimalkan
pembelian lampu?
40. S10: Iya sudah, karena lampu yang dipakai sedikit (meminimalkan) makanya
jarak yang dipilih itu yang paling besar dari interval tersebut. Coba jarak yang
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dipilih itu 160, pasti akan mengakibatkan lampu yang digunakan semakin
banyak dan itu akan membuat biaya yang diperlukan semakin banyak.
41. P: Apakah ada cara lain?
42. S10: Aku tidak tahu lagi, cuma kepikir ya seperti yang aku kerjakan itu.

Soal no.4
43. P: Coba ceritakan terkait hasil penyelesaianmu itu?
44. S10: Cukup, jika melihat pembagian gambar ukuran itu dapat diselesaikan
dengan ukuran kayu. Saya menghitung luas per satu bagian terlebih dahulu,
yaitu luas sisi kanan dan luas sisi kiri. Karena sudah mengandaikan kayu
tersebut cukup, maka saya langsung mengerjakan luasan sisa dari pembuatan
meja tersebut. Luas sisi kanan itu, luas bagian yang tidak diarsir berbentuk
trapesium. Kemudian luas sisi kiri itu, ada luas bagian a yang berupa luas
persegi panjang dan luas bagian b yang berupa luas trapesium. Tetapi,
ternyata saya belum menyelesaikan soal ini. Saya lupa untuk mengurangkan
luas satu bagain kayu dengan luas sisi kanan dan mengurangkan luas satu
bagian kayu lainnya dengan luas sisi kiri.
45. P: Apakah ada cara lain untuk melakukan penyelesaian soal ini?
46. S10: Ada, yaitu dengan membagi-bagi luasan permukaan meja menjadi
beberapa bagian untuk menentukan cukup tidaknya kayu yang dipunya untuk
membuat meja tersebut.
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47. P: Apakah saat kamu membaca soal tersebut, kamu langsung memahami
maksudnya?
48. S10: Iya paham.

Soal no.5
49. P: Coba ceritakan maksud dari cara penyelesaianmu ini
50. S10: Ini saya menggunakan perbandingan peta.
51. P: Perbandingan peta itu seperti apa?
52. S10: itu yang pakai perbandingan gambar dengan perbandingan aslinya.
Terus ukuran genangan minyak dibandingkan dengan ukuran aslinya.
53. P: Menurutmu, apakah ada cara lain untuk mengerjakannya?
54. S10: Bisa menggunakan kotak-kotak persegi. Dimana ukuran tiap kotak itu 1
cm x 1 cm. Caranya itu, jika genangannya itu penuh pada satu kotak, maka
dihitung 1 cm x 1 cm. Tetapi jika genangannya itu cuma sedikit pada satu
kotak maka diberi tanda bulatan dan jika genangannya itu penuh pada satu
kotak maka diberi tanda bintang. Kemudian dijumlahkan yang bulatan sendiri
dan yang bintang sendiri. Nanti jumlah yang bertanda bulatan akan dibagi
dua, karena anggapannya itu setengahnya luas satu kotak. Diperoleh jumlah
yang bertanda bintang itu 20 dan jumlah yang bertanda bulatan itu 25. Nanti
yang 25 itu dibagi dua menghasilkan 12,5, kemudian dijumlahkan dengan 20
menghasilkan 22,5. Untuk menentukan taksiran luasnya maka 22,5 itu
dikalikan dengan 13 untuk dijadikan ke kilometer dan mendapatkan hasil
292,5 km persegi.
55. P: Ada cara lain lagi gak?
56. S10: Semua kotak-kotak yang dibuat dikalikan dengan 13 untuk dijadikan ke
kilometer, kemudian kotak-kotak di luar genangan dijumlahkan, lalu dikali
juga dengan 13 untuk diubah ke kilometer. Setelah itu kotak-kotak yang
dibuat seluruhnya dikurangkan dengan kotak-kotak di luar genangan minyak.
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TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S15
Soal no.1
1. P: Bagaimana pemahaman kamu terkait soal no 1 ini?
2. S15: Dikasih kertas ini kemudian dipotong-potong jadi bagian-bagian puzzel
itu berbentuk segiempat yang minimal jenisnya itu 3 jenis dan apabila
disusun bagian-bagian puzzel itu harus membentuk kertas origami persegi
lagi.
3. P: apakah benar, masing-masing bagiannya itu minimal 3 jenis segiempat?
4. S15: iya, minimal 3.
5. P: tapi coba dipahami kalimat „dengan setiap bagian puzzel berupa lebih dari
3 jenis segiempat‟
6. S15: puzzel pertama yang salah nih..
7. P: Apakah sewaktu mengerjakan soal ini, kamu langsung mendapatkan ide
yang pasti untuk membuat puzzel tersebut?
8. S15: sewaktu aku mengerjakan, aku bentuk terlebih dahulu gambar (jenis
segiempat) apa yang ingin aku jadikan bagian dari puzzel itu. Yang susah
untuk dibentuk seperti jajar genjang, layang-layang, aku gambar terlebih
dahulu, kemudian jenis segiempat lainnya mengikuti saja sisa bagian
kertasnya.
9. P: jika kamu diminta membuat lagi, bisa tidak bagiannya itu terdiri dari 6
jenis segiempat?
10. S15: tambah layang-layang yaa, iya bisa, akan saya coba
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11. P: sewaktu mengerjakan ini, apakah kamu merasa ide kamu dibandingkan
dengan yang teman lain akan berbeda?
12. S15: iya yakin pasti beda, dari cara peletakan jenis-jenis segiempatnya pada
puzzel pun pasti beda. Kemungkinannya sama itu sedikit sekali.
13. P: Bagaimana proses kamu membuat puzzel-puzzel mu ini?
14. S15: Yang pertama itu aku buat paling minimal, jadi kayak aku mau buat
gambar apa, yang lain menyesuaikan. Yang kedua itu aku buat bagiannya jadi
4, aku buat gambar utama yang lainnya menyesuaikan, sampai kebuat yang
paling banyak itu 5 ya dan 6. Jadi kalau buat puzzel dengan minimal 3
bangun segiempat, cara utama daftar dulu bangun segiempat yang ingin
digambar kemudian yang lain menyesuaikan dan yang penting semua
bentuknya segiempat.

Soal no.2
15. P: Apa yang kamu pahami dari soal ini?
16. S15: Saya diibaratkan sebagai seorang perancang. Ditanya ada berapa bangun
datar segiempat yang bisa diidentifikasi dari kedua motif tersebut.
17. P: Inikan ada dua motif, lalu dari hasil pekerjaanmu itu, kenapa kamu
identifikasi menjadi satu hasil identifikasinya?
18. S15: Saya berpikir itu diidentifikasi menjadi satu, jadi digabungkan hasil
identifikasinya.
19. P: Tapi, apakah hasil identifikasi motif satu sama dengan hasil identifikasi
pada motif kedua?
20. S15: Beda, yang motif kedua ada jajar genjang dan trapesium, tetapi motif
yang pertama tidak ada jajar genjang dan trapesium.
21. P: Tolong jelaskan terkait hasil identifikasi kamu ini
22. S15: Kenapa bentuknya itu persegi? Itu berdasarkan definisi persegi yaitu
keempat sisinya sama panjang. Kemudian belah ketupat itu diagonalnya
sama, dan hampir sama dengan persegi. Tapi persegi itu kotak, kalau belah
ketupat itu miring. Belah ketupat itu identik dilihat diagonalnya sementara
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kalo persegi itu identik dengan keempat sisi yang sama panjang dan sudutnya
yang sama siku-siku. Selanjutnya persegi panjang itu kedua sisinya yang
berhadapan sama besar. Untuk trapesium itu satu pasang sisi yang
berhadapan sejajar, dan jajar genjang itu dua pasang sisi yang berhadapan
sejajar.
23. P: Kenapa layang-layang tidak teridentifikasi?
24. S15: Karena jika saya bentuk layang-layang akan memotong motifnya.
25. P: Kalau yang di motif pertama ada berapa identifikasi bangun datar
segiempatnya?
26. S15: Ada 3 jenis segiempat, yaitu persegi, persegi panjang dan belah ketupat
27. P: Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengidentifikasi kedua motif
tersebut?
28. S15: Enggak. Di motif kedua itu, saya berpikir bisa bentuk persegi, persegi
panjang dan belah ketupat. Tetapi ternyata jika dilihat lagi bisa berbentuk
trapesium dan jajar genjang.
29. P: Sewaktu kamu memberikan alasan hasil identifikasi kamu ini, berdasarkan
apa?
30. S15: Definisi dan bentuk bangunnya, serta mungkin sifat-sifatnya.
Soal no.3
31. P: Maksud dari soal ini apa menurutmu?
32. S15: Inikan Alex mempunyai tanah 20 x 15, berarti saya menggambar dahulu
dan dia berencana membuat kolam renang tepat ditengah, dengan jarak tepi
kolam ke sisi lebar tanah itu 6 serta jarak tepi kolam ke sisi panjang tanah itu
5. Aku cari panjang kolam renangnya, setelah itu dicari luas segiempat yang
besar dan luas segiempat yang kecil. Kemudian luas yang besar dikurang
yang kecil hasilnya 260. Jadi kalo Rp 20.000/ meter persegi maka 260 x Rp.
20.000 menghasilkan biaya yang tidak cukup dari uang yang dimiliki Alex.
33. P: sebelum menentukan biaya itu, kita harus menentukan apa dulu?
34. S15: menentukan luas yang ditanami rumput
35. P: apakah ada cara lain untuk menentukan luas tanah yang ditanami rumput?
36. S15: bisa menggunakan luas dari dua buah trapesium yang sama dengan
membagi-bagi luas tanah yang ditanami rumput menjadi 4 buah trapesium
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37. P: bagaimana langsung mempunyai ide untuk membaginya menjadi beberapa
bangun datar trapesium?
38. S15: karena jika persegi panjang ditarik diagonalnya ini akan membagi sama,
otomatis bangunnya akan sama.
39. P: Apakah ada cara lain?
40. S15: jadi dibagi-bagi luas tanah yang ditanami rumput menjadi 4 bangun
datar persegi panjang.

41. P: Apakah sewaktu kamu membaca soal 3a, kamu langsung bisa menemukan
suatu cara yang bisa menjawab pertanyaan ini?
42. S15: iya, dengan menggunakan cara pertama.
43. P: Bagimana terkait soal no 3b?
44. S15: Nah ini kan jaraknya 160 – 260, kelilingnya itu 70.
45. P: Kenapa kamu langsung menentukan kelilingnya?
46. S15: Karena kan kalau keliling itu yang menggitari pinggir tanahnya. Untuk
mencari panjang jarak pemasangan antar lampunya dengan interval itu.
47. P: kemudian?
48. S15: Biaya pemasangan lampu ini, maka akan ada berapa lampu untuk
meminimalkan pengeluaran. Caranya itu untuk meminimalkan pengeluaran
berarti jarak intervalnya semakin lebar biar lampunya itu sedikit.
49. P: kenapa kamu memilih intervalnya 2,5?
50. S15: karena kalau intervalnya aku pilih 2,6 itu hasilnya nanti koma-koma.
Saya susdah coba dengan menambahkan 2,6 sampai mendapat hasil 70 itu
susah. Nantinya ada jarak yang gak tepat atau yang enggak sama.
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51. P: bagaimana kamu mendapatkan banyak lampu ini?
52. S15: dengan cara menambahkan satu persatu jarak antar lampu dan
menghitung jumlah lampu yang terbentuk. Saya garisin satu-satu,
pengandaian intervalnya.
53. P: apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini?
54. S15: saya tidak membaca meminimalkannya ini, jadi saya mengulangi
pengerjaan saya. Dan saya tidak kepikiran, ternyata bisa menggunakan cara
70 dibagi 2,6.
55. P: apakah kamu mempunyai cara lain untuk mengerjakan soal ini?
56. S15: Baru itu cara yang saya tahu
57. P: boleh tidak jika dipilih jaraknya 2 m yang akan meminimalkan
pengeluaran biaya pemasangan?
58. S15: boleh, bisa nanti cuma biaya pemasangan lampu tidak minimal, karena
masih ada yang lebih minimal dari itu.

Cara unik menurut S15
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Soal no.4
59. P: Apakah luas kayu itu cukup untuk membuat permukaan meja ini?
60. S15: cukup, karena ada sisanya
61. P: Bagaimana cara penyelesaianmu terkait soal ini
62. S15: Caranya dengan mencari luas meja yang pertama ini.
63. P: kenapa kamu bisa mengandaikan itu dibuat dari satu kayu?
64. S15: ini luasnya sama gak sih, kan lebarnya 100, sedangkan kayu yang
disiapkan lebarnya 100
65. S15: Kemudian luas permukaan meja pada kayu I itu hasilnya 5000 cm
persegi dan luas permukaan meja pada kayu II itu hasilnya 9600 cm persegi.
Lalu luas permukaan meja itu hasilnya 14.600 cm persegi dan sisa kayu yang
tidak terpakai itu 9400 cm persegi.
66. P: Apakah kamu mengalami kesulitan mengerjakan soal ini?
67. S15: Iya, saya bingung yang mana luas permukaan meja, ternyata yang ini.
Dan saya tidak membaca keterangan luasan yang diarsir itulah yang
merupakan luasan permukaan meja.
68. P: menurutmu, apakah ada cara lain untuk mengerjakan soal ini?
69. S15: belum tahu cara lainnya
70. P: Bagaimana kamu bisa tahu bahwa pada sketsa itu diandaikan satu kayu
untuk permukaan meja I dan III, kemudian satu kayu lain untuk permukaan
meja II?
71. S15: karena pengrajin itu menyiapkan dua buah kayu, berarti ini (gambar di
sketsa) kan gak gabung, dan inilah dua buah kayu yang disiapkan yang sama
ukurannya (berarti lebar dan panjangnya sama)
72. P: apakah kamu tidak mengandaikan ini itu meja yang disusun sedemikian
seperti sketsa?
73. S15: Tidak, saya malah berpikirknya ini berupa dua kayu yang ditata
bersebelahan kemudian digambar dahulu bentuknya seperti pada sketsa
Soal no.5
74. P: bagaimana pengerjaanmu untuk no 5 ini?
75. S15: saya mengerjakan ini dengan pendekatan luas bangun datar segiempat,
setelah saya bentuk-bentuk gambar apa yang tepat. Kemudian saya
menemukan bentuk trapesium.
76. P: Apa alasan kamu mengatakan bentuk itu trapesium?
77. S15: satu pasang sisinya sejajar, dan ujung ini seperti dipotong makanya jadi
trapesium siku-siku
78. P: kemudian bagaimana mencari luasnya dengan menggunakan caramu itu?
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79. S15: Kalau yang di lembar jawab ini, salah, harusnya bukan ½, karena
harusnya luas trapesium itu sama untuk yang siku-siku atau trapesium biasa
itu (trapesium sama kaki). Jadi, kalau menggunakan rumus trapesium,
mendapatkan tingginya 5 cm, sisi yang sejajar (a= 9,5 cm dan b=7,5). Berarti
luas trapesiumnya itu

. Tapi kan masih ada yang

ini-ini (bagian trapesium yang tidak ada genangan minyaknya). Jadi
sebenarnya pendekatannya tidak akurat. Mungkin dengan dikurangkan
dengan bangun datar yang sesuai untuk daerah trapesium yang tidak
terpenuhi genangan minyak.
80. P: Apakah ada cara lain?
81. S15: ada, seperti di buku yang menjadi sumber dalam merancang soal openended. Pakai kotak-kotak, diibaratkan menggunakan 1 cm untuk satu sisi
kotak tersebut. Kemudian untuk kotak yang tidak penuh dihitung ½ nya saja,
tapi untuk luasan yang utuh dihitung 1. Lalu dikonversi ke km

82. P: apa ada lagi cara penyelesaiannya?
83. S15: tidak ada lagi
84. P: apakah kamu mengalami kesulitan sewaktu mengerjakan?
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85. S15: kesulitan, karena saya pernah belajar ini tapi lupa rumus untuk
menghitungnya

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S16
Soal no.1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

P: Bagaimana pemahaman kamu akan soal ini?
S16: Membuat puzzel persegi dari kertas origami ini yang terdiri dari
minimal 3 segiempat sebagai bagian-bagiannya. Ada puzzel yang saya buat
dari tengah, karena jika saya buat dari pinggir itu nantinya akan susah
membentuk segiempat bagian tengahnya.
P: Tapi coba kamu baca dan pahami kalimat ini “dengan setiap bagian puzzel
berupa lebih dari 3 jenis segiempat”. Apa yang dapat kamu pahami?
S16: Berarti bagiannya harus lebih dari 3 jenis, tapi punya saya ada yang
bagiannya 3 jenis sepertinya.
P: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam membuat puzzel soal ini?
S16: Ya yang puzzel pertama itu saya mengerjakannya dari tepi, menurut
saya itu kalau sampai ditengah susah membentuk segiempatnya. Tapi kalau
saya mulai dari tengah membuatnya, nanti yang samping-samping bangun
datar yang terbentuk akan aneh bentuknya.
P: wah, berarti akan berbentuk seperti ini ya, segiempat tidak berarturan?
S16: tidak, menurut saya itu bentuk dari trapesium.
P: ayo, apa definisi dari trapesium?
S16: bentuknya seperti ini kalau trapesium itu, dan ada sisi yang sejejar, iya
satu sisinya sejajar. Tapi ini saya anggap saja sejajar.
P: Apakah kamu mengalami kesulitan saat mencari ide untuk membuat
puzzel?
S16: Pertama-tama ya kesulitan, karena saya berpikir segiempat apa yang
apabila digabungkan akan membentuk persegi kembali. Dan saya sangat sulit
jika harus membayangkan tanpa mencobanya. Jadi harus saya coba-coba
gambar, sampai mendapatkan gambaran yang sesuai.
P: Apakah kamu langsung bisa menentukan suatu cara atau suatu ide untuk
dapat membuat puzzel tersebut?
S16: Kalau untuk yang pertama ini, saya harus menentukan jenis segiempat
yang akan saya buat. Kalau saya membuatnya asal, nanti akan memunculkan
segitiga.
P: Apakah segitiga tidak menjadi bagian puzzel?
S16: tidak to, karena kan yang diminta setiap bagiannya itu segiempat.
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17. P: Apakah menurutmu, setiap orang akan memberikan penyelesaian yang
berbeda-beda?
18. S16: Menurutku, setiap orang akan berbeda-beda. Karena dari pikiran orang
akan berbeda-beda jenis segiempat yang dipilih.
19. P: Apakah sekarang kamu mempunyai ide untuk membuat puzzel yang
bagiannya terdiri dari 5 atau 6 jenis segiempat?
20. S16: saya akan coba, tapi nanti malah memunculkan segitiga. Seperti ini

Soal no.2
21. P: Apa maksud soal ini menurutmu?
22. S16: Maksud soal ini berarti dari dua motif kain ini diminta untuk
mengidentifikasi ada berapa bangun datar segiempat.
23. P: Apa alasanmu mengidentifikasi bentuk persegi pada motif kain ini?
24. S16: Karena sisi-sisi dari persegi itu sama dan jika gambar ini dibalik/ diputar
nanti akan menjadi persegi biasa. Tetapi saya mengartikan persegi ini ada 3
macam jika yang diperhatikan motif dan besar ukuran perseginya.
25. P: Dari hasil identifikasi, kamu menemukan berapa bangun datar segiempat?
26. S16: Saya mengidentifikasi ada 6 macam segiempat, karena ada persegi
panjang juga.
27. P: Ada jajar genjang tidak di motif kain pertama?
28. S16: Sebenarnya saya berpikir begini, jika ingin mengambil jajar genjang di
motif ini itu tidak ada. Karena tidak ada yang menyatukan. Di motif pertama
ini hanya ada persegi dan persegi panjang.
29. P: Apa bedanya persegi dan belah ketupat?
30. S16: Kalau belah ketupat itu saya lupa, bingung yang sama itu apanya.
31. P: Kalau di motif kain yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi bangun datar
segiempat apa aja?
32. S16: Lebih banyak, persegi ada, persegi panjang ada, jajar genjang ada,
trapesium ada. Belah ketupat saya ragu.
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33. P: Apa penjelasanmu terkait identifikasi bangun datar segiempat pada motif
kedua?
34. S16: Saya lihat sekilas aja, bentuk persegi itu memiliki sisi yang sama. Kalau
trapesium, udah terbiasa melihat bentuk trapesium seperti itu, namun lupa
mengenai sifat-sifatnya.
35. P: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kedua motif
ini?
36. S16: Saya itu bingung, misalnya saya menandai bentuk ini persegi, tetapi
apakah saya bisa perluas lagi menjadi persegi yang lebih besar dengan motif
yang berbeda dari persegi awal. Saya lebih berpikir kepada motifnya.
Soal no.3
37. P: Apakah mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini?
38. S16: Saya tidak mengalami kesulitan, karena jika saya mengerjakan soal
seperti ini maka saya akan memahami soalnya kemudian membuat sketsanya
terlebih dahulu.
39. P: Coba ceritakan bagaimana kamu membuat sketsanya dan menyelesaikan
soal tersebut?
40. S16: Alex akan membuat kolam pada tanah yang berbentuk persegi panjang,
jarak salah satu tepi kolam renang ke sisi lebar tanah itu 6 m dan jarak tepi
kolam lainnya ke sisi panjang itu 5 m. Maka yang dihitung itu pinggir-pinggir
kolam renang (tanah yang akan ditanam rumput). Kalau saya itu, saya hitung
satu-satu bagiannya, seperti saya bagi-bagi menjadi beberapa bangun datar
segiempat.
41. P: Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal no.3a ini?
42. S16: Ada,
43. P: Kalau soal yang b?
44. S16: Dengan interval jarak yang tercantum pada soal, maka saya boleh
memilih jarak untuk memasang antar lampu taman.
45. P: Apa alasanmu bisa memilih jaraknya?
46. S16: Ya saya berpikir aja, misalkan meminta tolong bapak tukang pasang
lampu taman untuk memasang lampu taman dengan jarak antara 160 cm –
260 cm, maka nanti bapaknya akan mengira-ngira jaraknya sendiri. Tetapi
jika diminta untuk meminimalkan pembelian lampu taman, maka akan dipilih
jarak yang paling panjang dari interval tersebut.
47. P: Kenapa kamu memilih jarak 250 cm?
48. S16: Sebenarnya saya ngawur ini, karena jujur saya tidak membaca kata
“meminimalkan” pada soal ini. Tetapi sebenarnya ada jarak yang lebih
meminimalkan yaitu 260 cm.
49. P: Tetapi, apakah jarak 260 cm itu memenuhi syarat soal?
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50. S16: Nah itu,
51. P: Apakah dengan jarak 260 cm akan berpengaruh dengan ketentuan
“panjang jarak yang sama” dan “jumlah lampu”?
52. S16: Iya, akan berpengaruh. Nah berarti saya memilih jarak 250 cm itu
keberuntungan, karena jujur saya tidak membaca kata “meminimalkan” pada
soal.
53. P: Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal 3a?
54. S16: Ada, yaitu dengan menentukan luas tanah dan luas kolam renang,
kemudian mengurangkan luas tanah tersebut dengan luas kolam renang.
55. P: Apakah kamu menemukan cara lain lagi?
56. S16: Tidak, saya sudah tidak punya ide lagi.
57. P: Untuk soal 3b, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan dan menemukan
jawaban lain?
58. S16: Ada pastinya, jadi selain cuma beruntung seperti saya, mungkin bisa
dilakukan uji (seperti prolin) dengan beberapa jarak yang hasilkan
pengeluaran minimum untuk memasang lampu taman.

Soal no.4
59. P: Menurutmu, apa maksud dari soal ini?
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60. S16: Tujuan soal ini sama dengan soal no.3 yaitu mencari luas dari segiempat
tertentu.
61. P: Coba ceritakan pekerjaanmu untuk soal no.4 ini?
62. S16: Saya mencari luas sisa dari pembuatan permukaan meja, yaitu luas yang
tidak diarsir. Setelah diketahui luas sisa yaitu luas trapesium 1, luas trapesium
2 dan luas persegi panjang, maka dijumlahkan luas ketiganya.
63. P: Apakah ada cara lain untuk menentukan luasnya?
64. S16: Ada, dengan cara membagi-bagi permukaan meja menjadi beberapa
bangun datar segiempat. Tetapi akan sulit saat menentukan luas masingmasing bagiannya, karena harus mengetahui panjang dari masing-masing
sisinya.

Soal no.5
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.

73.
74.

P: Pemahamanmu akan soal ini bagaimana?
S16: Diminta untuk mencari luas genangan minyak.
P: Bisakah kamu jelaskan terkait penyelesaian yang kamu tulis ini?
S16: Saya membuat kotak-kotak, tapi saya tidak membaca ada keterangan 1
cm merepresentasikan 13 km, jadinya saya membuat sendiri representasi dari
1 cm itu.
P: setelah kamu tahu 1 cm itu merepresentasikan 13 km, bagaimana
penyelesaiannya?
S16: ya seperti ini, ngitungnya dilihat yang utuh-utuh dahulu, ada 22 kotak
yang utuh. Dan yang tidak utuh kotaknya tidak udah dihitung. Luasnya itu
perkiraan 286 km persegi.
P: Apakah ada cara lain?
S16: Masih menggunakan kotak-kotak, ambil bagian yang benar-benar utuh,
dibagian tengah itu dihitung dengan mengandaikan bentuk persegi panjang.
Kemudian bagian sisanya itu dihitung per satuan kotak yang utuh.
P: apakah ada cara lain lagi?
S16: ya mungkin dengan memotong-motong bagian yang ujung-ujung untuk
ditempelkan dekat dengan bagian tepi-tepi yang kotak-kotaknya hampir utuh
(untuk mendapatkan kotak utuh) dan dibuat menyerupai bentuk persegi
panjang keseluruhan genangan minyaknya itu
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75. P: Apakah dengan luasan yang berupa pendekatan ini, penyelesaian antar
orang akan berbeda?
76. S16: Ya pastinya, tapi jika penyelesaiannya sama misalnya berupa kotakkotak dan jika benar-benar mengikuti ketentuan terkait representasinya maka
akan sama atau hampir sama. Kecuali caranya berbeda-beda pasti akan
menghasilkan jawaban yang berbeda-beda pula.
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Lampiran 3.6 Transkrip Hasil Wawancara dalam Merancang Soal Open-ended
Pokok Bahasan Segiempat

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S1
Soal no.1
1. P: bisa jelaskan mengapa ketiga soal yang kamu buat ini, menggunakan
materi pokok yang sama?
2. S1: karena untuk tipe soal HOTS sulit untuk dibuat dari materi mengenai
pengertian dan jenis-jenis segiempat. Dan saya lebih sering dapat soal yang
tentang keliling dan luas segiempat sebagai aplikasinya.
3. P: terkait indikator yang kamu buat, alasan kamu membuat indikator seperti
ini apa?
4. S1: saya ingin membuat soal keliling dan luas segiempat. Kalau mau
membuat indikator itu tuntutannya mampu, karena soalnya tentang keliling
dan luas segiempat, jadi indikatornya mampu menentukan keliling dan luas
segiempat.
5. P: bagaimana urutan kamu membuat soal?
6. S1: saya tentukan dahulu materinya kemudian lanjut ke indikatornya dan baru
buat soalnya lalu penyelesaiannya. Terurut sesuai dengan urutan pada lembar
ini.
7. P: sumber ini jadi refrensi pembuatan soal atau adaptasi soal?
8. S1: iya, soal yang saya buat ini saya adaptasi dari sumber yang saya tuliskan
ini. Ada soal yang memuat gambar soal saya ini, supaya bentuk soalnya lain
saya kemas dalam kata-kata ini. Misalnya di sumber itu diminta menentukan
keliling, maka soal saya ini menentukan luas. Ketiga soal yang dibuat kurang
lebih seperti ini, adaptasi dari soal pada sumber.
9. P: coba jelaskan soal dan penyelesaian untuk soal no.1 ini
10. S1: gambarnya soal ini didapat dari referensi sumber,ukurannya juga saya
ubah menjadi lebih kecil. Untuk tipe soal HOTS nya saya buat yang realistis.
Pada awalnya gambarnya ini persegi tapi dipotong setiap sudutnya masingmasing 2 m. Penyelesaiannya saya membuat dua cara, yang pertama itu
menentukan luas persegi (tanah) utuh sebelum dipotong sudutnya, lalu
menentukan luas tanah untuk keempat anak tersebut, kemudian menentukan
luas persegi kecil yang terpotong disetiap sudut tanah. Mencari luas tanah pak
Amir dengan selisih antara luas persegi utuh dengan 4 persegi kecil.
Kemudian mencari luas tanah anak pertama dengan cara mengurangkan luas
tanah pak Amir dengan luas tanah keempat anak pak Amir. Cara kedua,
digambar terlebih dahulu tanah yang sudah dibagi-bagi tanahnya untuk
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keempat anak, kemudian daerah yang tidak diarsir adalah tanah anak pertama.
Lalu dicari cara untuk menentukan luas daerah yang tidak diarsir. Susah
sebenarnya mencari cara penyelesaian yang lain, karena terkadang sudah
mendapatkan satu cara.
11. P: apakah soal ini sudah memenuhi soal open-ended?
12. S1: sudah, karena sudah ada minimal 2 cara.
13. P: tujuan dari soalmu ini sudah jelas belum?
14. S1: sudah, karena soal ini cerita kontekstual jadi mudah ditebak luas tanah
anak pertama yang dicari.
15. P: level soal sudah sesuai belum?
16. S1: sudah, karena mereka memperlajari tentang luas segiempat

Soal no.2
17. P: jika berdasarkan sumber, apakah soal ini adaptasi?
18. S1: ide soal ini dari pikiran sendiri, karena sewaktu SMP pernah dapat soal
seperti ini. Terkait sumber mungkin bilangan-bilangannya yang terispirasi
dari sumber.
19. P: ceritakan terkait soal dan penyelesaian soal ini
20. S1: sebenarnya soal ini menurutku agak aneh, karena apa pentingnya
mengetahui luas fotonya si Ani. Harusnya lebih kepada, jika kita ingin
menyisakan sisi-sisinya 3 cm, maka bingkai foto yang sesuai itu ukuran
berapa. Menurutku juga soal ini tidak ada urgent nya kenapa harus tahu luas
foto. Yang pertama, luas yang diarsir dibagi menjadi 4 bagian yaitu kanan
sama dengan kiri dan atas sama dengan bawah. Luas bingkai foto dikurangi
dengan luas daerah yang diarsir akan menghasilkan luas foto (luas daerah
yang tidak diarsir). Yang kedua, mancari sisi-sisi untuk fotonya kemudian
ditentukan luasnya.
21. P: apakah soal ini sudah sesuai dengan karakteristik soal open-ended?
22. S1: sudah, karena berdasarkan respon
23. P: apakah informasi matematis sudah termuat dalam soal ini?
24. S1: masalahnya disini, apasih pentingnya mencari luas foto, padahal lebih
penting lagi jika mencari luas bingkai yang sesuai untuk foto yang dimiliki.
25. P: apakah siswa yang mengerjakan bisa mengkomunikasikan proses
berpikirnya?
26. S1: bisa, karena soal ini gampang dicerna dan bahasa soal juga mudah
dipahami, serta sudah jelas.
Soal no.3
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27. S1: kalau soal yang ini itu keterbalikan dari soal yang pertama, yaitu samasama tentang pewarisan. Tapi yang diketahui keliling tanah yang dimiliki
oleh 4 anak tersebut dan yang ditanyakan itu luas tanah pak Amar seluruhnya.
28. P: apakah soal ini adaptasi dari sumber yang kamu tulis?
29. S1: pertama terinspirasi dari soal yang saya buat pertama, kemudian ada juga
sumbernya lebih ke kontekstualya tentang pewarisan tanah.
30. P: apakah sewaktu membaca soal ini, kamu langsung bisa mengetahui bahwa
penyelesaian soal ini akan beragam begitu pula jawaban akhirnya?
31. S1: iya, karena aku ingat lagi soal pertama itu sudah bisa menggunakan dua
cara penyelesaian dan soal ini juga bisa ada dua cara penyelesaian.
32. P: menurutmu kedua penyelesaian ini mirip-mirip tidak sih?
33. S1: iya sih
34. P: coba tolong ceritakan ide soal ini
35. S1: saya ingin membuat sesuatu dari khusus ke umum, biasanyakan dari
umum ke khusus. Ini supaya membuat anak-anak juga berpikir dari khusus ke
umum. Atau terbalik. Cara pengerjaannya, yang pertama itu lebih ke mencari
panjang sisinya dari satu keliling tanah kemudian dicari luasnya. Yang kedua
itu lebih kepada menggambarkan dahulu, tapi idenya sama pengerjaan cara
pertama hanya yang ini diawali oleh gambar.
36. P: apakah sewaktu siswa membaca soal ini, apakah siswa tersebut
mengetahui bahwa soal ini akan mempunyai berbagai respon?
37. S1: iya, karena akan ada yang beranggapan mencari luas tanah satu orang
anak dulu baru dikalikan 4. Ada yang berpikiran juga bahwa sisi tanah
sesungguhnya itu dua kali sisi tanah yang dimiliki seorang anak. Dia harus
paham dahulu bahwa sisi-sisi dari persegi itu sama, karena sama maka bisa
dibagi 2 anak – 2 anak.
38. P: apakah soal ini sudah memuat informasi matematis?
39. S1: sudah, yaitu mereka harus berpikir bahwa persegi itu misalnya jika dibagi
empat sisi dari persegi itu akan sama panjang. Jadi mereka harus memahami
bahwa persegi mau dibagi menjadi berapa saja maka hasilnya akan persegi
dan mereka juga akan tahu bahwa tanah tersebut jika dibagi maka hasilnya
akan persegi.
40. P: tujuan dari soal ini sudah jelas belum?
41. S1: sudah jelas, karena misalkan pada kehidupan mereka juga akan
menghitung kembali tanah warisan jika disudah dibagikan. Jika mereka ingin
memperdebatkan kembali tanah warisan yang sudah diberikan, maka
perhitungan ini bisa dijadikan fakta-fakta untuk memperdebatkan itu
42. P: apakah kamu memperhatikan bahwa dari ketiga soal yang kamu buat ini,
memunculkan respon beragam pada cara penyelesaian tetapi memiliki satu
jawaban akhir benar?
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43. S1: misalnyakan sebidang tanah itu mencari dengan cara apapun akan
menghasilkan cara yang sama. Jadi harus logis tanah itu ukurannya tetap.

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S3
Soal no.1
1. P: untuk indikator soal no.1 ini adalah untuk menentukan banyaknya
segiempat yang terbentuk. Bagaimana hubungannya dengan materi yang
kamu pilih? Atau mengapa kamu menentukan indikator seperti itu?
2. S3: karena, awalnya saya tidak memilih materinya, tetapi saya menentukan
indikatornya terlebih dahulu. Nanti setelah mengetahui indikatornya tinggal
menentukan termasuk pada materi yang mana. Saya hampir memilih materi
jenis-jenis segiempat, tetapi saya ingat bahwa penyelesaian soal ini
menggunakan rumus.
3. S3: awalnya itu saya berpikir kira-kira soal open-eneded untuk yang
segiempat, kayak misalkan dikasih kertas terus dibuat-buat kayak gini.
Kemudian baru saya membuat indikator yang bersangkutan dengan pemikiran
saya tadi atau soal, lalu menyesuaikan materi. Tapi tetap soal terlebih dahulu
yang dibuat, setelah itu baru penyelesaian.
4. P: coba ceritakan soal dan penyelesaianmu
5. S3: guru memberikan selembar kertas, nanti akan ada berapa banyak
segiempat yang dapat terbentuk. Luas kertas juga sudah diketahui. Nanti itu
akan ada jawaban yang berbeda-beda. Saya juga berpikir bahwa open-ended
itu tidak ada jawaban yang salah. Jadi kalaupun kertas tersebut hanya dibagi
empat dengan luas 10 m persegi juga tidak salah. Misalkan lagi dibagi
delapan pun juga tidak salah. Karena setiap orang akan memiliki pemikiran
yang berbeda-beda. Ada ketentuan paling kecil luas segiempat yang dibuat itu
10 cm persegi.
6. P: apakah soal ini terlalu terbuka?
7. S3: menurut saya tidak masalah, karena yang penting dia memperhatikan luas
minimal yaitu 10 cm persegi dan ini juga soal open-ended.
8. P: bagaimana cara kamu menjawab soal ini?
9. S3: misalkan di sini sudah ada 10 x 10, dan saya ambil 25 cm persegi,
nantikan dapatnya 4 kotak. Mau buat 20 cm persegi nanti kan dapat 5 kertas.
10. P: memungkinkan jenis segiempat selain persegi dan persegi panjang?
11. S3: iya, memungkinkan. Tergantung ide yang mereka miliki.
12. P: apakah soal ini terinspirasi dari sumber?
13. S3: saya sempat baca dari buku ini, seperti ada soal yang ada penyelesaiannya
dengan menggunakan rumus ini, yang nantinya membentuk bentuk ini.
Kemudian saya jadi berpikir, ternyata kertas tersebut dapat digunting-gunting.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L163

14. P: jadi, soal ini pengembangan dari soal yang hanya memiliki satu
penyelesaian?
15. S3: iya, soal ini saya kembangkan.
Soal no.2
16. P: bagaimana kamu membuat soal ini?
17. S3: sama seperti soal no.1, saya membuatnya dari ide soal, lalu soal,
kemudian indikator dan materi, setelah itu barulah penyelesaian. Sepertinya
untuk ketiga soal yang saya buat, begitu runtutan pembuatannya.
18. P: mengapa materi yang dipilih sama dengan soal no.1?
19. S3: iya sama tapi beda indikatornya.
20. P: apakah soal ini terinspirasi dari sumber?
21. S3: iya, dan ada persis kok soalnya. Eh tapi beda gambarnya, kalau yang di
buku itu seperti salib bentuknya.
22. P: apakah caranya juga sama dengan soal yang di sumber?
23. S3: iya hampir sama, tergantung bagian bentuk-bentuknya. Agar terbentuk
bagiannya misalnya trapesium, persegi panjang atau persegi.
24. P: apakah informasi matematis soal ini sudah baik?
25. S3: sudah menurut saya, tergantung dari siswa yang menjawab juga sih dalam
menentukan sisi-sisi pada bangun itu.
26. P: apakah menurutmu soal ini sudah merupakan soal open-ended?
27. S3: iya sudah, karena sudah memenuhi berbagai macam cara
penyelesaiannya, walaupun hanya satu jawaban akhir yang benar.
Soal no.3
28. P: menentukan banyaknya segiempat yang terbentuk, soal ini terinspirasi dari
sumber?
29. S3: iya.
30. P: coba tolong jelaskan soal ini?
31. S3: saya itu malu sebenarnya buat soal ini, tapi kan soal open-ended itu tidak
selamanya harus soal yang HOTS, yang penting harus punya banyak
penyelesaian atau punya banyak jawaban benar aja.
32. P: tapi menurut pemahaman kamu itu, soal open-ended itu lebih mengarah ke
HOTS atau tidak?
33. S3: tergantung, karena hots itu juga menemukan dan apalagi gitu. Ya yang
penting menurut saya itu soal open-ended harus puya banyak penyelesaian itu
sudah cukup.
34. P: kenapa kamu membuat soal dengan indikator seperti ini?
35. S3: saya melihat di buku yang saya gunakan sebagai sumber ini, ada korekkorek api yang membentuk bangun ini dan itu. Ini hampir sama seperti soal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
L164

saya yang pertama yaitu gunting-gunting kertas. Misalkan dari 100 batang
korek api, akan dibentuk jadi apa, jadi ada jenis-jenis dan sifat dari segiempat
itu sendiri. Menurut saya pun, anak-anak itu lebih suka ada alat peraganya.
36. P: tujuan sebenarnya dari soal ini itu apa?
37. S3: saya itu berpikir, kalau anak-anak SMP itu sudah malas dengan
matematika apalagi sudah bangun datar. Saya berpikir untuk membuat soal
yang tidak menghitung, karena orang-orang kebanyakan berpikir soal openended itu menghitung cara penyelesaian. Ya saya mencari yang menggunakan
alat peraga yang meminimalisir dana, dan ternyata lihat di buku ada korek
api. Misalkan saja saya menyediakan 100 batang korek api dan saya berikan
ke misalnya dua sample anak. Mereka akan membuat bangun datar segiempat
yang berbeda-beda, kalaupun sama-sama membuat persegi pasti ukurannya
pun berbeda-beda.
38. P: Apakah diminta memberi alasan untuk setiap segiempat yang dibuat?
39. S3: aku mikirnya begini, saya lebih menanyakan kepada siswa yang
membentuk segiempat tertentu, misalnya menanyakan terkait ini segiempat
apa, mengapa segiempat ini termasuk dalam bangun datar segiempat.
40. P: tapi apabila saat mengerjakan, perlu untuk menyertakan alasan agar
mereka memahami yang mereka buat itu adalah segiempat?
41. S3: iya perlu, jadi mereka tidak sembarangan buat segiempat, misalnya
mereka membuat bentuk yang asal saya yang penting mempunyai 4 sisi.
42. P: apakah kamu bisa membuat soal yang jawaban akhirnya itu beragam,
tetapi cara penyelesaiannya satu atau dua lah ya?
43. S3: kalau praktek, itu caranya beragam nantipun jawaban akhirnya beragam.
Tapi kalau secara teori itu bisa dibuat yang seperti peneliti minta
44. P: apakah dengan soal kamu ini yang memiliki banyak cara penyelesaian dan
banyak jawaban akhir sudah mampu untuk menstimulus kreativitas siswa?
45. S3: iya sudah, karena mau gak mau mereka itu harus berpikir

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S6
Soal no.1
1. P: saya ingin bertanya terkait indikator soal no.1 yang kamu buat
2. S6: materinya adalah jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segiempat,
dengan indikator soal menyebutkan, menggambarkan dan membedakan
bangun datar segiempat. Saya tidak tahu ini sudah sesuai belum sebagai
indikatornya. Sebenarnya saya itu maunya untuk yang sifat-sifat itu mereka
bisa mengambarkan, maksud saya itu nyambung sama kalau mereka bisa
menggambar, otomatis mereka tahu bentuknya dan nama bangun datar itu
apa.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

P: Apakah kamu diajarkan membuat indikator soal?
S6: iya diajarin, tapi mungkin saya yang kurang terlalu paham. Menentukan
apa gitu..
P: Apakah indikator ini bisa disederhanakan?
S6: Menyebutkan dan membedakan bangun datar segiempat, tidak perlu
menggambarkan.
P: Apakah masih bisa disederhanakan lagi hingga hanya satu tujuan yang
ingin dicapai?
S6: Menyebutkan jenis-jenis bangun datar segiempat. Tapi jadi gak lengkap
nantinya tujuan dari soal saya.
P: Soal yang kamu buat ini, apakah mengadopsi soal?
S6: tidak, saya hanya menilhat(review). Memang terkadang tidak nyambung,
tapi saya ingat sesuatu saat melihat buku (materi tertentu)
P: Berarti soal ini kamu buat sendiri?
S6: iya, terinspirasi dari soal yang dibuat peneliti, yaitu soal no.1. Rumah kan
bisa dibentuk dengan segala macam bangun. Jadi saya ingin mereka membuat
3 gambar rumah dengan menggunakan 4 bangun datar segiempat.
P: dari soal no.1 ini, informasi matematis apa yang sudah kamu cantumkan?
S6: itu ternyata belum saya lanjutkan soalnya. Harusnya dua kata terakhir ini
tidak perlu. Maksudnya itu sekalian mau menyebutkan sifat-sifatnya dari
segiempat yang menjadi bagian dari rumah itu.
P: Apakah soal ini sudah sesuai untuk level SMP?
S6: sudah, karena jika mereka sudah tahu segiempat dan sifatnya pasti
mereka bisa gambarin tapi kalau mereka tidak tahu pasti mereka tidak bisa
gambarin. Karena rumah itu dasarnya banyak segiempatkan sebenarnya. Tapi
kalau mereka tidak tahu kan mereka hanya menggambar trapesium dan
persegi panjang, padahal masih bisa digambar yang lain. bisa digambar jajar
genjang sebagai jalan, ya sekreatifnya mereka.
P: Teknik apa yang kamu gunakan?
S6: Teknik pertanyaan standar (adapting a standart question), karena saya
membuat pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian baru saya lanjut ke
penyelesaiannya.

Soal no.2
19. P: saya ingin bertanya terkait indikator soal no.1 yang kamu buat, alasannya
apa?
20. S6: Menentukan luas tidak berarturan dari ilustrasi yang diberikan
21. P: apakah ini sudah sesuai dengan materi pokok?
22. S6: iya sudah, dari materi luas bangun datar tidak berarturan
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23. P: Soal yang kamu buat ini, apakah mengadopsi soal dari sumber yang kamu
gunakan?
24. S6: tidak, sama seperti soal no.1 yang saya buat itu. Jadi saya hanya melihat
materi pada sumber, dan ternyata saat melihat itu saya mereasa bisa membuat
soal seperti ini.
25. P: bagaimana terkait gambar pada soal kamu? Apakah kotak-kotak yang
kamu buat ini sudah sesuai ukurannya?
26. S6: kotak-kotak ini diasumsikan persegi , dengan ukurannya 1 cm x 1 cm
27. P: apa pertanyaan dari soal ini?
28. S6: yang tidak digambari pulau jawa?
29. P: coba tolong ceritakan terkait soal yang kamu buat ini
30. S6: kan di Indonesia itu banyak pulau, saya mikirnya itu, mereka bisa
menggunakan dua cara untuk menyelesaikan ini. Kalau mereka pakai gambar
ini, mereka bisa menggunakan kotak-kotak ini. Seperti penyelesaian yang
saya buat, cara pertama itu menggunakan kotak-kotak dan cara kedua itu
langsung menggunakan panjangnya (konversi ke satuan panjangnya).
31. P: soal ini memunculkan respon apa?
32. S6: cara penyelesaian yang beragam, tapi saya hanya kepikiran 2 cara, tapi
mungkin ada lagi cara yang lainnya. Untuk jawaban akhir hanya ada satu
yang benar.
33. P: luas dari soal ini merupakan luas pendekatan (penaksiran) atau luas yang
sebenarnya?
34. S6: luas penaksiran. Oh iya, berarati di soal harus ditambahkan pada bagian
luasan itu kata taksiran atau pendekatan.
35. P: apakah luas taksiran ini kamu sesuaikan dengan luas pulai jawa aslinya
atau tidak?
36. S6: tidak. Saya merasa bingungnya itu dibagian itu, kalau mau dibuat luas
sesuai dengan peta Indonesia asli itu saya bingung karena peta itu banyak.
Makanya saya langsung membuat asumsi ini di peta untuk ke peta juga. Jadi
ini luasan untuk di peta aja, tapa dikonversi ke luas taksiran sebenarnya.
37. P: jadi kalau seperti itu, kata luas perkiraan atau taksiran itu tidak perlu ya?
38. S6: ya mungkin lebih kep ada luas perkiraan pada gambar di soal.
Soal no.3
39. P: coba dijelaskan soal ini
40. S6: saya berpikir bahwa di sekolah itu punya halaman, dan saya berpikiran
soal ini itu soal HOTS. Pada bagian dalam halaman, akan ditanamin rumputrumput dengan setiap petaknya berbentuk persegi ukurannya 4 x 4.
Sedangkan, panjangnya itu 38 dan lebarnya itu 30. Jadi gimana caranya kita
bisa buat bahwa dalam ini itu selisihnya dua-dua. Nah, di sini itu tidak boleh
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lebih dari 2. Jadi untuk menanam di dalam ini, kita harus punya trik menanam
rumput-rumput setiap petaknya. Ternyata untuk bagian panjangnya itu
terdapat 6 petak rumput. Setiap kotak itu panjangnya 4 m, makanya (4 x 6) +
selisihnya ini, selisihnya ini agar petak-petak rumput itu berjarak. Dimana ini
bisa dipakai dua cara, yang pertama bisa dengan luas halaman dikurangi
dengan luas kotak-kotaknya ini, misalnya ini 4 x 4 ini dikali ada berapa petak
rumput. Yang kedua itu kita bisa langsung menjumlahkan, yang samping
tidak dihitung jadi hanya bagian dalam yang dihitung. Ini kan sudah dikali,
jadi hasilnya 952. Kemudian dikurangi 480 ini dari 4 x 4 dikali ada 30 kotak.
Jadi luas yang seluruh bagian dalam ini dikurangi dengan luas semua kotakkotaknya. Kemudian dijumlahkan dengan luas bagian samping-samping yang
tidak ditanami rumput.
41. P: kemudian terinspirasi dari mana soal ini?
42. S6: saya itu berpikiran bahwa anak-anak harus mengerti terlebih dahulu
konsepnya. Karena jika mereka tidak tahu konsepnya, mereka tidak akan bisa
menggambarkan ini. Jadi saya juga harus berpikiran angka-angka untuk soal
ini, supaya sesuai apabila dikerjakan memunculkan respon yang bervariasi.
43. P: tujuan kamu membuat soal ini bagaimana?
44. S6: supaya mereka makin paham, karena sebenarnya soal ini simple hanya
persegi panjang dan persegi, tapi jika mereka tidak bisa memodelkan cerita
pasti akan sulit. Jadi mereka harus paham konsepnya.
45. P: Apakah soal ini sudah dapat mengkomunikasikan ide mereka untuk
dituangkan dalam lembar jawab?
46. S6: sudah, karena di setiap bagiannya sudah harus tahu bentukkannya seperti
apa. Misalnya, panjangnya 38 lebarnya 30, berartikan itu persegi panjang.
Yang diketahui kedua itu petaknya berbentuk persegi, kita harus gambar 4x4
dulu kan. Digambarkan seperti ini cocok gak nih dengan jarak dua-dua.

TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S10
Soal no.1
1. P: dari ketiga soal, kenapa kamu memilih materi pokok sama yaitu keliling
dan luas segiempat
2. S10: oh iya ya, tidak sadar.
3. P: apakah ada pengaruh antara materi yang dipilih, indikator dan soal yang
kamu buat?
4. S10: jadi kalau buat soal, kita tahu indikator sama materi pokok jadi kita lebih
mudah tahu jangkauannya dan terfokus pada materi itu.
5. P: menurutmu, gambar soal ini sudah tepat terkait keterangannya?
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6. S10: belum keterangannya, membuat persegi panjangnya itu diapain, jadi
bakal membuat bingung, trapesiumnya akan digimanain
7. P: jika keterangan kurang jelas, bagaimana sebaiknya soal ini?
8. S10: bukan buatlah menjadi sebuah persegi panjang, tapi konstruksi
bagaimana trapesium tersebut bagian-bagian terpisahnya dapat membentuk
persegi panjang.
9. P: terkait penyelesaiannya, apakah perlu materi lain sekalin luas segiempat?
10. S10: selain luasnya, harus tahu sifat-sifat trapesium dan persegi panjang.
Misalnya kalau yang disini trapesiumnya sama kaki, bukan trapesium sikusiku. Jadi kalo trapesium sama kaki itu sisi kakinya sama, nanti tinggal
dikonstruksi jadi persegi panjangnya itu seperti apa?
11. P: apakah perlu kesebangunan pada penyelesaian ini?
12. S10: perlu, jadi kalau misalnya dia membuat part dari trapesiumnya itu.
Misalnya ini sebangun dengan yang ini, kalo kongruen itu sama benar-benar,
cuma kalau dibolak balik (misal dirotasi/ translasi) jadi bisa gitu. Jadi dipikir,
kalau dibagi dua di tengah ini bagian kanan kongruen dengan bagian kiri, kan
sama dua-duanya. Kemudian gimana caranya kedua trapesium yang kongruen
tersebut ditranformasikan menjadi persegi panjang. Untuk penyelesaian
pertama. Kemudian penyelesaian kedua itu tidak perlu.
13. P: kalau dari gambar trapesium di soal kamu ini, apakah perlu ditambahkan
informasi?
14. S10: kayaknya perlu, paling tidak ada tanda sama sisi
15. P: ceritakan terkait soal dan penyelesaian yang kamu buat
16. S10: karena meskipun ini konsep dasar, kayak masih menentukan semuah
rumus tapi bisa melatih ide gimana trapesium itu bisa dibentuk dari persegi
panjang dan juga menunjukkan trapesium itu juga bagian dari persegi panjang
melalui konstruksi ini. Makanya saya buat dari trapesium dijadikan persegi
panjang. Cara pertama itu dibagi dua, salah satu bagian dirotasi kemudian
disatukan. Cara kedua, sisi ini dipotong jadi segitiga, kemudian di satukan.
Dari kedua cara ini menunjukkan ada dua cara yang berbeda tetapi
menghasilkan satu persegi panjang yang sama.
17. P: soal yang kamu buat ini, apakah terinspirasi dari sumber yang kamu baca?
18. S10: sebenarnya dua, yang buku ini sama yang pembelajaran mikro. Kalau
yang dimikro baru satu cara, kemudian sewaktu membaca buku ini ada cara
lain yang beda sama yang dimikro.
19. P: apakah soal ini sudah sesuai level SMP?
20. S10: sudah, karena k13 menuntut siswanya lebih aktif dalam menentukannya.
Dia menyimpulkan sendiri luas dari soal ini dengan cara yang banyak.
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Soal no.2
21. P: indikator soal ini menghitung luas segiempat, coba ceritakan soal ini
22. S10: saya itu mikir, awalnya saya ganti ukurannya karena terlalu besar jadi
tidak realistis. Kemudian saya mikirnya, sudah ditentukan kamar tidur, kamar
mandi dan ruang tamu itu tujuan untuk menentukan luas sisa yang tidak
dibangun. Tapi sebenarnya harusnya ditambah keterangan, disebuah gedung
itu harus ada jalan untuk masuk ke pintu-pintu kamar tidur, kamar mandi dan
ruang tamu. Soal ini juga mempunyai satu jawaban akhir benar dengan
beragam cara penyelesaiannya.
23. P: apakah soal ini sudah komunikatif?
24. S10: sudah, karena sudah dikasih tahu ukurannya. Sebenarnya bisa tidak
diberikan ukurannya, yang penting harus ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi
dan sebuah ruang tamu dengan syarat harus ada jalan untuk melalui pintunya.
Sebenarnya kalau tidak ada ukurannya, hasil akhir yang tidak dibangun
ruangan itu bisa berbeda-beda. Saya buat ukuran untuk mendapatkan satu
jawaban akhir yang benar, karena saya cari aman.
25. P: kenapa kamu cari aman?
26. S10: karena biar ada yang bisa dihitung, dan jadi pembanding cara pertama
dan kedua itu mau diapain aja peletakkan ruangannya hasil akhirnya akan
sama saja untuk sisanya. Tapi yang membuat berbeda itu bentuk dari sisanya
itu, jadi kamu tinggal menyesuaikan cara menentukan sisanya itu, apakah
dengan persegi panjang, atau segiempat lainnya dibagi-bagi jadi beberapa
bagian segiempat.
27. P: apakah soal ini terispirasi dari sumber?
28. S10: jujur ya, saya membuat soal ini karena saya melihat balkon di dekat
perpustakaan (ruang diskusi), balkonnya itu bentuk persegi panjang, itu kalau
dibuat ruangan bisa gak. Sumber ini untuk melihat luas-luas bagian ruangan
tersebut
29. S10: harusnya saya menuliskan indikatornya itu dikhususkan untuk luas
persegi panjang dan persegi.
30. P: tujuan soal ini sudah jelas belum?
31. S10: menentukan luas sisa
32. P: untuk apa menghitung luas sisa?
33. S10: lebih mikir, jika membangun rumah itu bisa menggunakan konsep
matematika. Biar tidak boring. Jadi saat membangun ruangan harus ada jalan
untuk melalui agar bisa masuk ruangannya dan lainnya
Soal no.3
34. P: apakah indikator dari soal yang kamu buat ini sudah sesuai dengan materi
pokok dan KD?
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35. S10: menghitung luas, saya tidak tahu
36. P: yasudah, coba kamu jelaskan saja soal dan penyelesaiannya
37. S10: saya mikirnya itu kolam, saya maunya yang ditanya bukan luas saja tapi
juga keliling, tapi tidak jadi. Tadi itu saya mau buat jaraknya beda-beda, tapi
saya jadi tidak bisa menghitungnya.
38. P: untuk gambarmu itu, kenapa itu dibuat tanda sama?
39. S10: karena pengennya gitu untuk sisinya.
40. P: maksud dari soal kamu sudah jelas belum?
41. S10: belum, karena kalau menurutku bisa terjadi miskonsepsi. Kan disuruh
mencari luas kolam renang, kalau jaraknya 5 meter antar tepinya. Pasti
dibelokkannya terjadi permasalahannya terkait jaraknya.
42. P: apakah gambar kamu ini sudah baik untuk keterangannya?
43. S10: tidak. Sebenarnya mau menghitung kedalaman kolam, tapikan jadinya
volume. Jadinya itu yang mau ditanya itu harusnya luas permukaan dan
kedalamannya sama, tapi jadinnya bangun ruang.
44. P: berdasarkan sumber, apakah kamu terinspirasi dari sumber?
45. S10: iya terinspirasi, hanya gambarnya saja. Awalnya layang-layang dengan
suatu segiempat lainnya, tapi saya ganti bentuknya
46. P: informasi matematis yang diberikan sudah menjadi pembelajaran untuk
siswa?
47. S10: lumayan, karena harus memperhatikan misal yang ini yang ada tanda
sama. Maksudnya mereka mengkonstruksi keterangan ini sesuai dengan soal
48. P: jelaskan penyelesaian yang kamu buat
49. S10: kemarin itu sempet bingung itu, karena harus mulai dari satu sisi tertentu
yaitu AC, itu jadi kelemahannya.
50. P: bisa tidak dari sisi DP?
51. S10: sebenarnya ini cuma mau bilang sisi yang ini sama dengan yang itu
52. P: apakah ada cara lain menentukan luas trapesium?
53. S10: dibagi jadi dua trapesium, tapi nanti ribet makanya tidak saya tulis.
Ternyata dicoba hasilnya sama.
54. P: Berarti dari ketiga soalmu itu, jawabannya satu dengan beragam cara
pernyelesaian?
55. S10: aku tidak menyadari itu.
56. P: apa teknik yang kamu gunakan dalam membuat ketiga soal ini?
57. S10: kalau yang ketiga melihat soal aku kembangkan, tapi tetap cari
penyelesaiannya dahulu. Kalau no.1 aku buat soalnya dahulu. Untuk soal no.2
ini aku punya idenya dari balkon dulu terus aku mikir kalau tanah itu gimana,
kemungkinan ukuran ruangannya, kemudian ke penyelesaian (soal dahulu).
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TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S15
Soal no.1
1. P: indikator yang kamu buat adalah menyelesaikan keliling segiempat,
maksud dari indikator kamu ini apa?
2. S15: tapi indikatornya itu harusnya menentukan panjang dan lebar pada
segiempat yang memungkinkan dari ini.
3. P: kemudian kamu memilih materinya itu keliling dan luas segiempat?
4. S15: iya
5. P: apakah soal ini hasil adaptasi dari soal pada sumber tersebut?
6. S15: saya mengembangkan soal dari sumber. Pada soal di sumber yang
diketahui itu dua, tapi di soal ini saya menggunakan satu. Sewaktu saya
menyelesaikan soal ini, ternyata yang dicarinya dibalik itu juga bisa (misal
mencari lebar atau mencari panjang)
7. P: kalau berdasarkan open-ended yang kamu ketahui, apakah soal ini sudah
memenuhi?
8. S15: iya, karena jika dilihat dari cara mereka berpikir kok cuma satu ini,
berartikan sebenarnya banyak kemungkinannya (penyelesaian)
9. P: apakah jawaban akhirnya beragam?
10. S15: kayaknya enggak, tetap kelilingnya sama
11. P: apakah soal yang kamu buat sudah memuat infomasi matematis?
12. S15: iya, keliling persegi panjang dan keliling persegi itu sama.
13. P: sewaktu kamu membuat soal ini, bagaimana teknik merancang soal yang
kamu gunakan?
14. S15: saya kembangkan soal yang sudah ada, jadi dari yang semula itu
diketahuinya dua unsur yang menghasilkan satu jawaban, maka saya
kembangkan yang diketahui hanya satu unsur agar memungkinkan banyak
jawaban. Jadi saya itu kalau membuat soal, buat dari soalnya terlebih dahulu,
kemudian penyelesaiannya.
Soal no.2
15. P: indikator soal ini adalah menyelesaikan luas, apakah sudah sesuai dengan
soal yang kamu buat?
16. S15:
17. P: berdasarkan sumber yang kamu tuliskan, apakah soal ini berupa soal
adaptasi?
18. S15: terinspirasi dari soal yang dibuat peneliti, yaitu soal no.4 tentang
permukaan meja.
19. P: jelaskan terkait soalmu!
20. S15: ini ada bangun, diminta menentukan luas bangunnya ini.
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21. P: kaitkan soalmu dengan penyelesaian yang kamu buat
22. S15: luas jajar genjang 1 dan luas jajar genjang 2. Oh iya ya ini berapa
panjangnya yang tengah ini.
23. P: tapi sebenarnya ide kamu itu bagaimana?
24. S15: pakai luas bangun segiempat yang dibagi-bagi
25. P: apakah memang kamu sengaja gabungkan dengan setengah lingkaran ini?
26. S15: saya lupa, harusnya tidak.

Soal no.3
27. P: indikatornya adalah menyebutkan bangun datar yang dapat dibentuk dari
bangun datar jajar genjang, apa alasanmu membuat indikator ini?
28. S15: alasannya saya mengembangkan soal peneliti sewaktu menyelesaikan
soal open-ended no.1, kemudian ada berapa bangun datar yang dapat
dibentuk dari jajar genjang yang berukuran seperti ini.
29. P: apakah soal ini terlalu terbuka, hingga dengan tidak perlu berpikir saya
bisa mengerjakannya?
30. S15: ya mungkin seperti saya hanya membuat dua trapesium saja, itu
sepertinya tidak apa-apa. Tapi memang kurang tepat, atau soalnya ya yang
kurang ditambahkan minimal bangun datar yang dibuat. Atau mungkin saya
yang kurang paham.
31. P: kurang pahamnya itu bagaimana?
32. S15: membuat soal itu tidak mudah, misalkan harus dikasih syarat misalnya
seperti ini soal yang harus banyak penyelesaian atau open-ended itu akan
susah. Tapi jika disuruh membuat soal dengan materi tertentu saja itu mudah.
33. P: Apakah boleh saya tidak menggambarkan apapun, lalu saya hanya
menyebutkan ada jajar genjang?
34. S15: ya boleh, tapi nilainya ½ karena saya menghargai kamu berpikir
menemukan itu
35. P: kemudian jika saja bagi tiga saja, ada dua segitiga dan satu persegi
panjang, apakah boleh?
36. S15: tidak boleh, karena segitiga itu memang bangun datar tetapi bukan
bangun datar segiempat.
37. P: menututmu, apakah soal ini terlalu terbuka?
38. S15: iya, dan malah seperti tidak jelas. Seperti kurang informasi yang jelas,
jadi kalau mau nembak jawaban itu masih ragu-ragu.
39. P: apakah tujuan dari soal ini sudah jelas? Dilihat dari konteks soalmu ini?
40. S15: secara gampangnya, ada berapa bangun datar yang dapat dibentuk. Dari
kata “ada berapa” itu sudah terlihat pasti lebih dari satu. Ya tau bisa dibuat,
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sebutkan minimal dua bangun datar segiempat. Daripada hanya menyebutkan
dua yasudah buat minimal empat bangun datar segiempat.
41. P: jika soal ini dikemas kembali, agar terlihat leih jelas dalam pemahaman
maksud dan tujuannya
42. S15: sebutkan minimal 3 bangun datar yang dapat dibentuk dari jajar genjang
yang luasnya 200
43. P: Kamu pernah terpikir membuat soal yang kontekstual?
44. S15: pernah, mungkin dari taplak meja.
Soal no.4
45. P: indikator untuk soal ini adalah menentukan luas dari bangun datar tidak
berarturan, apakah soal ini terinspirasi dari sumber yang kamu tulis?
46. S15: iya, saya terispirasi dari sumber yang saya tuliskan ini
47. P: apakah soal ini sudah memuat informasi matematis?
48. S15: belum, oh iya lupa tidak ada kata luas bangun yang diarsir dibawah.
49. P: ini cara penyelesaiannya bagaimana?
50. S15: dibuat kotak-kotak dan diibaratkan satu satuan.
51. P: apakah siswa yang langsung mengerti menggunakan kotak-kotak, mengerti
mengenai ukuran dari kotak-kotak itu?
52. S15: nah itu, pasti mereka berpikirnya beda-beda. Yang penting itu hasilnya
itu benar. Cara penyelesaiannya satu tapi jawaban akhirnya beda-beda.
53. P: tujuan dari soal ini apa?
54. S15: menentukan luas dari bangun datar tidak berarturan. Supaya siswa dapat
berpikir analisis. Berpikir seperti ini itu penyelesaiannya didekati
menggunakan apa. Dengan ada tambahan informasi seperti soal dari peneliti.
Misalkan, ada sunlight jatuh membentuk daerah yang seperti ini, kemudian
ibu ingin melihat luasan sunlight yang tumpah.
55. P: perlu tidak diberikan tambahan informasi?
56. S15: ya mungkin, 1 cm = berapa gitu.
57. S15: Sebenarnya saya ingin soal ini memiliki beragam jawaban akhir benar
dengan satu macam cara penyelesaian yaitu dengan kotak-kotak.
58. P: boleh tidak menggunakan cara penyelesaian yang lain?
59. S15: saya sudah tidak tahu cara yang lain.
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TRANSKIRP HASIL WAWANCARA S16

Soal no.1
1. P: Apa alasan kamu membuat indikator seperti ini?
2. S16: munurutku lebih mudah, dibandingkan dengan pengertian segiempat dan
jenis-jenis segiempat dan sifat-sifatnya. Jadi lebih mudah membuat soalnya
itu untuk yang materi yang ketiga dan keempat kalau membuat soal yang
dituntut untuk memiliki banyak penyelesaian.
3. P: indikatornya itu kan menentukan luas segiempat dari ilustrasi yang
diberikan, itu sudah sesuai belum dengan materi yang kamu pilih dan soal
yang kamu buat?
4. S16: sudah
5. P: Dari keempat soal yang kamu buat, mengapa materi yang dipilih itu hanya
keliling dan luas segiempat?
6. S16: karena, saya bingung kalau memilih materi pokok pengertian segiempat
dan jenis-jenis segiempat dan sifat-sifatnya. Saya sudah mencoba untuk
memilih itu, tapi saya bingung open-endednya itu seperti apa.
7. P: kalau pemahamanmu akan open-ended itu bagaimana?
8. S16: yang mempunyai banyak penyelesaian. Intinya itu, kalau siswa
mengerjakan soal, ada yang mengerjakan seperti ini dan ada yang
mengerjakan seperti itu.
9. P: kemudian, apakah kamu memperhatikan karakteristik open-ended dalam
membuat soal ini?
10. S16: iya mungkin
11. P: Berdasarkan sumber yang kamu tulis, apakah soal yang kamu buat ini
diadopsi dari soal yang ada di sumber terebut?
12. S16: enggak,
13. P: lalu dari sumber itu kamu melihat apa?
14. S16: melihat pada sumber itu, ilustrasi sebuah papan catur. Jadi saya
langsung berpikir aja, kalau soal yang menggunakan papan catur itu tidak
apa-apa. Karena dipapan catur itu terdapat persegi-persegi dan itu
menjelaskan luasnya. Dan itu hanya gambar papan caturnya saja yang
terinspirasi, untuk soalnya saya buat sendiri.
15. P: coba ceritakan soal dan penyelesaiannya
16. S16: Papan catur itukan seperti ini, pemain catur ingin menggerakkan salah
satu bidak caturnya yaitu kuda dari posisi awal, digerakkan dua kali berturutturut, namun tidak kembali ketempat semula. Jika sisi pada permukaan papan
catur yang kotak-kotak kecil ini 3 cm, maka tentukan luas daerah yang dilalui
bidak kuda tersebut. kudanya itu bisa jalan kesini dan kemudian ke arah sini,
berarti luasnya ini. Jadi siswa satu dan lainnya bisa berbeda karena tergantung
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gerakan dari kudanya. Menurut saya, walaupun hal ini seperti tidak begitu
dilihat atau diperhatikan tapi ada informasi matematisnya. Dia bisa
mengetahui luas daerah yang dilalui kuda itu, walaupun biasanya dia hanya
mengetahui gerakan bidak kudanya saja.
17. P: Apakah harus ada strategi penyelesaian khusus untuk mengerjakan soal
ini?
18. S16: sepertinya tidak perlu, karena yang penting kita mengetahui arah
jalannya bidak kuda ini saja dan sesuai dengan syarat pada soal itu sudah
cukup. Berarti nanti tinggal dilihat luas yang dilalui saja.
19. P: tujuan dari soal ini apa?
20. S16: balik ke indikatornya yaitu siswa dapat menentukan luas ilustrasi yang
diberikan sesuai dengan arah jalannya bidak kuda.
21. P: terkait penyelesaian, bagaimana respon akan soal ini?
22. S16: memiliki banyak cara penyelesaian dan banyak jawaban akhir benar.
23. P: Apakah soal ini dapat dikerjakan dengan hanya asal jalan saja bidak
kudanya?
24. S16: nanti itu, sepertinya siswa akan sedikit kebingungan terkait arah
jalannya bidak kuda tersebut. Jadi siswa itu harus memahami syarat soal
terkait ketentuan arah jalan bidak kuda. Harus benar-benar memahami soal
tersebut.
25. P: Teknik yang kamu gunakan untuk membuat soal ini?
26. S16: pertama itu saya memikirkan papan catur kemudian yang ada ciri khas
arah jalannya bidak-bidak catur itu apa. Ya jalan bidaknya itu yang bagus
membentuk luas yang sesuai materi. Jadi siswa itu harus berpikir dulu, tidak
langsung jalan segini berarti persegi panjang dan kalau jalan lagi jadi persegi
panjang lagi. Ya penyelesaian ini juga pakai persegi panjang tapi juga ada
perseginya.
27. P: Mengapa kamu memilih bidak kuda, bukan bidak lainnya?
28. S16: kalau benteng itu cuma maju mundur, kalaupun yang lain itu akan sama
saja menghasilkan daerah persegi-persegi saja yang nantinya juga hanya
menjumlahkan persegi-persegi. Kalau bidak kuda itu harus jalan kesini
(bentuk L) dan jalan lagi mau kemana. Jadi terlihat luasnnya persegi panjang
dan persegi.
Soal no.2
29. P: indikator soal no.2 ini adalah menentukan panjang dan lebar, apakah sudah
sesuai dengan level SMP?
30. S16: ya sesuai, karena kelas 5 SD saja, sudah menentukan panjang rusuk dari
panjang kubus gabungan. Berarti mereka cari panjangnya luasnya.
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31. P: untuk ketiga soal lainnya yang kamu buat, apakah sudah sesuai dengan
level SMP dan K.13?
32. S16: sudah, karena mereka tidak langsung hanya mengerti misal luas persegi
panjang itu apa, ya panjang x lebar. Jadi mereka itu setidakknya harus
menganalisis terlebih dahulu, seperti melihat apa maksud dan tujuan dari soal,
jangan hanya luas itu seperti ini. Sedangkan jika direpresentasikan dalam
kehidupan sehari-hari atau yang biasa mereka lihat dan pernah lakukan,
malahan tidak bisa dan tidak paham.
33. P: coba ceritakan soal ini
34. S16: kolam renang dengan luas seperti ini menentukan panjang dan lebarnya,
saya lihat di buku hanya saya ganti angkanya saja
35. P: apakah soal ini sudah termasuk soal open-ended?
36. S16: sepertinya sudah, karena jawabannya dua ya sudah beragamlah ini
37. P: kalau yang ini merancangnya bagaimana?
38. S16: saya berpikir ini bilangan berapa ya yang nantinya menghasilkan dua
macam bilangan berbeda sebagai bilangan pengalinya. Berarti dari jawaban
ya saya berpikirnya, kemudian saya buat soalnya. Untuk soal ketiga soal
lainnya itu pun saya berpikir penyelesaiannya dahulu.

Soal no.3
39. P: Saya melihat soal no.3 ini hampir sama dengan soal no.1, coba jelaskan
alasannya!
40. S16: saya itu sudah mentok berpikir, jadi saya cuma kembangkan lagi soal
no.1 ini. Saya kembangkan menjadi 3 langkah, tidak boleh sama dengan garis
semula dan harus didepan garis semula. Misalkan ini penyelesaiannya, bidak
kuda ini sudah jalan ke arah sini, berarti dia tidak boleh berjalan sejajar
dengan ini dan tidak boleh dibelakang ini, otomatis dia harus jalan maju terus.
Bedanya sama yang soal no.1 itu, kalau yang no.1 itu jalannya boleh mundur.
41. P: untuk luas keseluruhan ini, apakah akan menimbulkan respon yang
beragam terkait luas persegi persatuan?
42. S16: saya merasa seluruh siswa akan sama dalam mencari sisinya, mungkin
cuma seperti itu caranya sisi x sisi. Nanti ketemu sisinya itu masing-masing
24 cm, kemudian dibagi dengan 8.
43. P: apakah indikator soal ini sama dengan indikator soal no.1?
44. S16: iya sama, hanya soalnya saja yang dikembangkan.
Soal no.4
45. P: Bagaimana soal no.4 ini?
46. S16: Sepertinya soal no.4 ini saya lihat di buku (sumber), tapi saya
kembangkan.
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47. P: Soal ini tujuannya (menentukan) apa?
48. S16: Itu seperti soal yang peneliti buat yang ada interval itu. Jadi terinspirasi
dari soal itu.
49. P: jadi sumber yang kamu tulis ini untuk apa?
50. S16: ya cuma suber aja, aku tulis-tulis aja.
51. P: oh, coba tulis aja kalau sumbernya itu soal open-ended yang dibuat peneliti
52. S16: iya, baiklah
53. P: coba kamu ceritakan soal ini
54. S16: merancang lampu di sekeliling rumahnya, dimana rumah itu punya luas
segini. Jadi belum tahu kan bentuk rumahnya itu seperti apa, bisa saja 120 itu
persegi, bisa juga persegi panjang, kemudian bisa panjang sisinya berbedabeda.
55. P: apakah kamu mengkhususkan bentuk rumahnya itu?
56. S16: tidak, jadi boleh semua jenis segiempat, yang terpenting luasnya sesuai
ketentusan.
57. P: menurutmu dengan tidak mengkhususkan bentuk rumahnya itu, apakah
tidak terlalu luas?
58. S16: ya malah bagus, membuat mereka berpikir dahulu, tidak langsung
mengetahui misalnya luas persegi panjang.
59. P: terkait interval 2-5 m, apakah saya boleh memilih pecahan desimal
misalnya 4,6?
60. S16: oh iya ya, saya tidak mengatakan bilangan bulatnya
61. P: apakah dengan saya memilih 4,6 itu meminimalkan biaya pemasangan
lampu?
62. S16: iya ternyata, karena lampu yang dipasang dengan jarak 4,6 itu hanya 10
lampu dan menghasilkan biaya pemasangan Rp 1.000.000
63. P: jadi apakah kamu hanya memperbolehkan bilangan bulat saja yang diambil
atau sembarang jenis bilangan?
64. S16: yasudah sembarang saja, jadinya bilangan real. Tapi kasihan mereka
masih SMP, jadi bilangan bulat saja
65. P: berarti kalau misalkan bilangan bulat, penyelesaian kamu itu sudah
meminimalkan ya?
66. S16: ya sama seperti soal peneliti. Kalau di soal ini kan ada kolam, jadi saya
kembangkan ini rumah dengan luasannya yang diketahui.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 4
SURAT IJIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 5
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