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ABSTRAK
Maria Agustina Reforma Putri. 2020. Analisis HOTS (Higher Order Thinking
Skills) Siswa Kelas VIIA SMP Tarakanita Magelang dalam Pembelajaran
Matematika pada Materi Segiempat Menggunakan Model PBL (Problem
Based Learning) Berbasis Etnomatematika Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi.
Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika untuk membelajarkan
materi segiempat pada siswa kelas VIIA di SMP Tarakanita Magelang. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa kelas VIIA di SMP Tarakanita Magelang setelah diterapkannya
pembelajaran dengan model PBL berbasis etnomatematika.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah 17 siswa kelas VIIA SMP
Tarakanita Magelang tahun ajaran 2019/2020. Instrumen pengumpulan data terdiri
atas soal pre-test, soal post-test, pedoman wawancara, dan lembar observasi.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Proses pembelajaran dengan
model PBL berbasis etnomatematika pada materi segiempat dilaksanakan dengan
membimbing siswa untuk membentuk pemahamannya mengenai segiempat
melalui permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan budaya di sekitarnya
seperti Menara Air Magelang, jajanan pasar dan Tradisi Pradaksina yang telah
disusun dalam Lembar Kerja Siswa. (2) Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa
kelas VIIA SMP Tarakanita Magelang dapat diuraikan sebagai berikut. (a)
Kemampuan siswa untuk menganalisis sudah baik. Terdapat peningkatan jumlah
siswa yang mampu mencapai tahap membedakan dan menghubungkan. (b)
Kemampuan siswa untuk mengevaluasi cukup baik. Walaupun begitu tetap
membutuhkan pendampingan dari guru. (c) Kemampuan siswa untuk mecipta
masih perlu dikembangkan lagi. Berdasarkan hasil pengerjaan soal, kemampuan
siswa untuk merumuskan sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam kemampuan
merencanakan dan juga memproduksi masih diperlukan pendampingan yang lebih
lagi karena hanya ada satu siswa yang mampu menjawab soal tersebut dengan tepat.
Kata Kunci : Higher Order Thinking Skills (HOTS), Pembelajaran Matematika,
Segiempat, Model Problem Based Learning, Etnomatematika.
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ABSTRACT
Maria Agustina Reforma Putri. 2020. HOTS (Higher Order Thinking Skills)
analysis in Grade 𝟕𝒕𝒉 of Class A Tarakanita Junior High School Magelang in
the Mathematics Learning About Quadrilateral Topic Using Problem Based
Learning Model Based on Ethnomathematics in The Academic Year 2019/2020.
Thesis. Yogyakarta: Mathematic Education Study Program, Department of
Mathematic and Sciences Education, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University.
The aim of the research is to know the implementation of Problem Based
Learning (PBL) learning models based on ethnomathematics in teaching the topic
of quadrilateral to grade 7𝑡ℎ of class A in Tarakanita Junior High School
Magelang. Moreover, this research also aimed to describe the higher-order
thinking skills for grade 7𝑡ℎ of class A in Tarakanita Junior High School Magelang
after applying PBL learning model based on ethnomathematics.
The research used descriptive method with a qualitative approach. The
subjects of the research are 17 students grade 7𝑡ℎ of class A in Tarakanita Junior
High School Magelang in the academic year 2019/2020. The instruments of data
collection are pre-test questions, post-test questions, interview guidelines, and
observation sheets of the learning process.
The research results showed that. (1) The learning process using PBL based
on ethnomathematics in the quadrilateral topic is carried out by guiding students
to form their understanding of quadrilateral through contextual issues related to
the surrounding culture such as The Magelang Water Tower, traditional snacks
and Pradaksina Tradition that have been compiled in students’ worksheet. (2)
Higher-order thinking skills of students grade 7𝑡ℎ of class A in Tarakanita Junior
High School Magelang can be described as follows. (a) Students' ability to analyze
is good. There is an increase in the number of students who are able to reach the
stage of differentiating and connecting. (b) The ability of students to evaluate
reasonably well. Even so, it still requires assistance from the teacher. (c) The ability
of students to create still needs to be further developed. Based on the results of the
work on the questions, the ability of students to formulate is good enough. However,
the ability to plan and also produce more assistance is needed because there is only
one student who is able to answer the question correctly.

Keywords
: Higher Order Thinking Skills (HOTS), Mathematics Learning,
Quadrilateral, Problem Based Learning Model, Ethnomathematics.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar melakukan perbaikan
dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dengan diterapkannya kurikulum 2013
yang diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang produktif, inovatif,
kreatif dan afektif. Perbaikan kurikulum ini bukan tanpa alasan, pemerintah
berusaha untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing dalam era
revolusi industri 4.0.
Untuk menghadapi tantangan abad modern, tidak hanya pengetahuan saja
yang diperlukan, tetapi juga keterampilan menganalisis serta mengambil
keputusan secara cepat dan tepat. Hal ini diperlukan agar generasi muda
memiliki bekal dalam bersaing di era revolusi industri 4.0. Terkait dengan hal
ini, Partnership for 21st Century Skills/P21 (2007) merumuskan beberapa
keterampilan yang termuat dalam kecakapan abad 21. Salah satu diantaranya
adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan istilah HOTS
(Higher Order Thinking Skills).
HOTS merupakan suatu proses berpikir di mana seseorang menerima
pengetahuan baru kemudian diolah untuk digunakan dalam pemecahan suatu
permasalahan. Dalam hal ini, HOTS menuntut siswa melakukan sesuatu
terhadap fakta seperti memahami, menyimpulkan, menghubungkan dengan
fakta dan konsep lain, mengkategorikan, memanipulasi, menempatkan fakta
secara bersama–sama dalam cara-cara baru dan menerapkan dalam mencari
solusi sebuah masalah (Nugroho, 2019). Oleh sebab itu, diperlukan perhatian
khusus dari guru agar siswa mampu mengasah keterampilan berpikir tingkat
tinggi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2019, Muhadjir Effendy
mengatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan di
Indonesia perlu ditingkatkan lagi (Kemendikbud, 2018). Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) tahun
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2018 yang dirilis oleh The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD), bahwa Indonesia berada pada urutan ke-71 dari 78
negara. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, diperlukan
suatu perbaikan dalam tatanan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Elemen yang perlu
ditingkatkan dalam HOTS antara lain materi pembelajaran, metodologi
pembelajaran, guru, kesiapan murid, dan sarana, serta prasarana.
Dalam penyelesaian soal matematika, langkah pertama yang harus
dilakukan siswa ialah memahami soal yang diberikan. Siswa diharapkan mampu
memahami soal yang diberikan dengan baik sebelum menentukan langkah
penyelesaiannya. Oleh sebab itu, siswa perlu untuk menganalisis informasi
dalam soal yang berguna dalam menentukan penyelesaian soal. Selanjutnya,
siswa menuliskan langkah penyelesaian dengan menggunakan konsep
matematis maupun dengan mengembangkan rumus dasar. Dan akhirnya siswa
harus mampu memaknai hasil perhitungan untuk digunakan sebagai dasar
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika,
diketahui bahwa siswa kelas VIIA memiliki kecenderungan meminta dituntun
dalam menyelesaikan soal yang bersifat kontekstual. Mulai dari apakah harus
dituliskan diketahui dan ditanya, menanyakan rumus yang digunakan dan lain
sebagainya. Dalam situasi ini guru perlu menyadari bahwa guru merupakan
seorang pembimbing. Sebagai pembimbing seharusnya guru membantu siswa
beeproses dalam menemukan jawaban bukan langsung menunjukan jawaban
yang benar. Hal ini dilakukan agar siswa terbiasa berpikir terlebih dahulu dengan
kemampuannya sendiri. Tujuannya ialah agar siswa terampil menyelesaikan
permasalahan matematis termasuk permasalahan yang kompleks.
Dalam penyelesaian soal yang bersifat kompleks, siswa diharapkan mampu
mengembangkan kemampuan berpikirnya. Soal yang bersifat kompleks
memerlukan pemahaman yang lebih dan juga perlu untuk mengembangkan
rumus dasar dalam matematika. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, siswa
perlu untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang tentunya
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disertai alasan yang tepat. Selanjutnya, siswa akan mengembangkan rumus dan
konsep dasar dalam matematika untuk dapat menyelesaikan soal tersebut. Hal
inilah yang disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh sebab itu,
mengasah kemampuan berpikir siswa dianggap perlu agar nantinya siswa juga
terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan.
Untuk dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa maka dapat
dimulai dari pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru
memiliki peran yang sangat penting dalam mendesain kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran hendaknya tidak hanya dilakukan untuk memenuhi
kuantitas materi pembelajaran saja tetapi juga kualitasnya. Oleh sebab itu, dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah tidak hanya mengajak siswa berpikir mengenai
pengetahuan saja akan tetapi sampai pada bagaimanakah pengetahuan itu
diterapkan dan dikreasikan.
Untuk dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat, maka guru juga
harus memahami faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses belajar
siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar siswa ialah budaya
(Fitriatien, 2016). Budaya merupakan pengalaman dan informasi pertama yang
dipelajari siswa dalam masyarakat. Oleh sebab itu, guru mampu menggali materi
matematis apa sajakah yang ada dalam budaya di sekitar siswa. Hal ini dilakukan
sebagai salah satu upaya untuk membantu siswa dalam memahami materi
matematis karena disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa dalam
masyarakat.
Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat digunakan guru ialah
etnomatematika. Pembelajaran etnomatematika merupakan salah satu inovasi
pembelajaran yang mengkaitkan unsur budaya setempat dengan suatu materi
matematis (Wahyuni, Tias, & Sani, 2013). Hal ini dianggap cocok karena dapat
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, siswa diharapkan tidak
memandang materi matematika menjadi suatu hal yang asing lagi.
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Pembelajaran etnomatematika menggunakan budaya yang dikenal oleh
siswa sebagai referensi dalam penyampaian materi maupun dalam pembuatan
soal kontekstual. Siswa diajak untuk menganalisis materi matematis apa sajakah
yang ada dalam budaya di sekitar mereka. Sehingga, dengan pembelajaran ini
mampu meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar matematika karena
siswa menjadi benar-benar mengerti manfaat langsung ilmu matematika, serta
implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemampuan
matematika siswa meningkat dalam menyelesaikan soal penalaran dan
pemecahan masalah (Zahroh, 2018).
Krulik dan Rudnick (1998) menyatakan tahapan HOTS ialah recall thinking,
basic thinking, critical thinking dan creative thinking (Helmawati, 2019). Ratna
Sariningsih dan Gida Kadarisma (2016) mengungkapkan bahwa terdapat
perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang
pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik biasa dan pendekatan
saintifik berbasis etnomatematika. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif
matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik
etnomatematika lebih baik dari pendekatan saintifik biasa. Sedangkan, Adhetia
Martyanti dan Suhartini (2018), mengungkapkan bahwa etnomatematika mampu
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dari kedua hasil penelitian tersebut
diketahui bahwa etnomatematika dapat diterapkan dalam pembelajaran sebagai
upaya meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
Dalam penerapan etnomatematika dalam pembelajaran ini tentunya
memerlukan suatu pengembangan perangkat pembelajaran. Menurut Marsigit
(2018), pengembangan perangkat pembelajaran berbasis etnomatematika dapat
dilakukan dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).
Problem

Based

Learning

adalah

suatu

model

pembelajaran

yang

mengorientasikan siswa pada masalah nyata di setiap awal pembelajaran
sehingga merangsang siswa mengkontruksi pengetahuan untuk menyelesaikan
masalah kontekstual yang diberikan (Jailani, et al., 2018). Berangkat dari
permasalahan nyata yang diberikan di awal pembelajaran yang tentunya
berkaitan dengan budaya setempat diharapkan akan lebih membantu siswa
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dalam memahami suatu materi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Arifin Riadi (2016), pembelajaran matematika berbasis PBL dapat
meningkatkan HOTS siswa.
Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menggabungkan pembelajaran
PBL dengan pembelajaran etnomatematika untuk dapat mengetahui apakah akan
meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Oleh sebab itu, peneliti akan
menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (HOTS) dalam
pembelajaran PBL berbasis etnomatematika. Penelitian ini akan dilakukan pada
siswa kelas VIIA di SMP Tarakanita Magelang.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi
antara lain :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2019, Muhadjir Effendy
mengatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan di
Indonesia perlu ditingkatkan lagi.
2. Hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) tahun
2018 yang dirilis oleh The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD), menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ke71 dari 78 negara
3. Kecenderungan

siswa

kelas

VIIA

untuk

menyelesaikan soal kontekstual dapat

selalu

menghambat

dituntun

dalam

pengembangan

kemampuan berpikir siswa.
4. Pembelajaran matematika yang jauh dari pengalaman siswa memiliki potensi
menyulitkan siswa dalam memahami materi.
5. Pembelajaran berbasis etnomatematika terbukti mampu meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran PBL terbukti
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Akan tetapi, belum
ada penelitian yang menunjukan pengaruh gabungan dari metode
pembelajaran tersebut terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
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C. Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada penerapan model pembelajaran PBL berbasis
etnomatematika yang digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA di SMP
Tarakanita Magelang. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada semester 2
tepatnya pada kegiatan pembelajaran matematika dengan materi segiempat.

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan model Problem Based Learning (PBL) berbasis
etnomatematika untuk membelajarkan materi segiempat pada siswa kelas
VIIA di SMP Tarakanita Magelang?
2. Bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA di SMP
Tarakanita Magelang setelah mengalami proses pembelajaran dengan
model Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah
1. Mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
(PBL) berbasis etnomatematika untuk membelajarkan materi segiempat
pada siswa kelas VIIA di SMP Tarakanita Magelang.
2. Mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA di
SMP Tarakanita Magelang setelah diterapkannya pembelajaran dengan
model Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika.

F. Batasan Istilah
Untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan pelebaran pokok masalah,
maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut :
1. Pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi antara guru dengan
siswa di mana siswa berperan aktif dalam mengkontruksi pengetahuan baru
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sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi
matematika.
2. Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan kemampuan seseorang
untuk menerima pengetahuan baru kemudian diolah untuk digunakan dalam
pemecahan suatu permasalahan. Berdasarkan taksonomi Bloom hasil revisi
Anderson & Krathwohl, kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta.
3. Pembelajaran etnomatematika adalah suatu inovasi pembelajaran yang
mengkaitkan unsur budaya dan matematika dalam pembelajaran baik itu
penyampaian materi maupun pemberian soal kontekstual.
4. Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran
menggunakan permasalahan nyata di sekitar siswa untuk membentuk suatu
pengetahuan yang didapatkan ketika siswa berproses untuk menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
5. Segiempat adalah poligon yang memiliki empat sisi.

G. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam kegiatan
pembelajaran dan juga mampu membiasakan siswa berpikir tingkat tinggi.
2. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi
dalam mengembangkan variasi model pembelajaran. Hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai informasi mengenai tingkat keberhasilan penerapan
model pembelajaran PBL berbasis etnomatematika dalam membiasakan
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman sebagai persiapan menjadi
guru di masa depan. Sebagai seorang calon guru, peneliti mampu
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengalaman ini, khususnya
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memberikan pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran PBL
berbasis etnomatematika.

H. Sistematika Penelitian
Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan
istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bab
kajian pustaka yang berisi pengertian pembelajaran matematika, Higher Order
Thinking Skills (HOTS), kriteria HOTS, HOTS dalam pembelajaran matematika,
model Problem Based Learning (PBL), pembelajaran berbasis etnomatematika,
model Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika, materi
segiempat, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Bab III merupakan
bab metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subyek dan obyek penelitian, bentuk data, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab IV merupakan bab analisis
hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi pelaksanaan penelitian,
analisis data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Bab V merupakan bab
yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran erat kaitannya dengan belajar. Ahmad Sabri mengatakan
belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan
pelatihan (Daulae, 2014). Nasution (Binmuslim, 2013), mengungkapkan
hakekat belajar sebagai berikut: (1) belajar adalah perubahan pengetahuan,
dan (2) belajar adalah perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan.
Glender (Binmuslim, 2013) mengemukakan belajar merupakan proses
memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap. Dari ketiga pendapat ahli
tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses membekali diri
dengan kecakapan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari pengalaman
dan latihan.
Pembelajaran berasal dari kata “ajar”, yang artinya petunjuk yang
diberikan kepada orang supaya diketahui. Dari kata “ajar” ini lahirlah kata
kerja “belajar” yang berarti berlatih atau berusaha memperoleh kepandaian
atau ilmu dan kata “pembelajaran” berasal dari kata “belajar” yang mendapat
awalan “pem” dan akhiran “an” yang merupakan konflik nominal (bertalian
dengan prefiks verbal meng-) yang mempunyai arti proses (Daulae, 2014).
Dari istilah tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran merupakan suatu
proses yang dilakukan individu untuk sebuah perubahan baru secara
keseluruhan sebagai pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang
disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi
perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha ini dapat
dilakukan oleh seseorang atau sesuatu tim yang memiliki kemampuan dan
kompetensi dalam merancang dan atau mengembangkan sumber berlajar
yang diperlukan (Yusuf dalam Daulae, 2014). Dari ketiga uraian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang
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disengaja dan terkendali dengan tujuan untuk belajar atau membekali diri
dengan pengetahuan.
Menurut Ruseffendi (1980), matematika adalah ilmu keteraturan, ilmu
tentang struktur yang terorganisasikan mulai dari unsur yang tidak
didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat dan
akhirnya ke dalil (Rahmah, 2013). Sedangkan menurut Subarinah (2006),
matematika merupakan pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian
logik, pengetahuan struktur yang terorganisasi memuat sifat-sifat, teori-teori
dibuat secara deduktif berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan, aksioma,
sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu, dapat
disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu terstruktur yang
memuat sifat dan teori deduktif berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan
menuju teori yang sudah diakui kebenarannya (Amir & Risnawati, 2016).
Susanto (2013) mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika adalah
suatu

proses

belajar

mengajar

yang

dibangun oleh guru

untuk

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir siswa, serta meningkatkan kemampuan mengkontruksi
pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik
terhadap materi matematika (Amir & Risnawati, 2016). Dari pengertian
pembelajaran dan matematika sebelumnya kita dapat merumuskan pengertian
pembelajaran matematika sebagai suatu proses interaksi antara guru dengan
siswa di mana siswa berperan aktif dalam mengkontruksi pengetahuan baru
sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi
matematika.

2. Higher Order Thinking Skills (HOTS)
Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan kemampuan siswa
dalam menghubungkan atau mengkaitkan materi pembelajaran dengan
elemen lain di luar yang diajarkan oleh guru (N.S. Rajendran dalam Nugroho,
2019). Sedangkan Thomas & Throne (2019), berpendapat bahwa HOTS atau
kemampuan berpikir tingkat tinggi menuntut siswa melakukan sesuatu
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terhadap fakta seperti memahami, menyimpulkan, menghubungkan dengan
fakta dan konsep lain, mengkategorikan, memanipulasi, menempatkan fakta
secara bersama –sama dalam cara-cara baru dan menerapkan dalam mencari
solusi sebuah masalah (Nugroho, 2019). Kemampuan berpikir tingkat tinggi
merangsang siswa untuk menginterpretasikan, menganalisis bahkan mampu
memanipulasi informasi yang didapatkan sebelumnya sehingga tidak
monoton (Helmawati, 2019). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS

merupakan kemampuan

seseorang untuk menerima pengetahuan baru kemudian diolah untuk
digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan yang bersifat kompleks.
Keterampilan berpikir yang dikategorikan sebagai HOTS adalah (1)
keterampilan berpikir kritis dan kreatif; (2) pemecahan masalah; (3) berpikir
logis, reflektif dan metakognitif; serta (4) pengambilan keputusan (Jailani, et
al., 2018). Keterampilan tersebut merupakan bagian dari tujuan setiap
pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran biasanya mengacu
pada taksonomi tujuan pembelajaran yaitu taksonomi Bloom.
HOTS sering dibandingkan dengan istilah Lower Order Thinking Skills
(LOTS). Berdasarkan taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Bloom
(1956), proses kognitif analisis, sintesis, dan evaluasi dikategorikan sebagai
HOTS. Proses kognitif pengetahuan, pemahaman dan aplikasi dikategorikan
sebagai LOTS (Fisher dalam Retnawati, 2018). Sedangkan berdasarkan
taksonomi Bloom hasil revisi Anderson & Krathwohl (2001, dalam
Helmawati,2019), tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua dimensi yaitu
proses kognitif dan pengetahuan. Pada dimensi proses kognitif, kegiatan
menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi dikategorikan sebagai HOTS.
Sedangkan, pada dimensi pengetahuan, HOTS meliputi pengetahuan
konseptual, prosedural dan metakognitif. Berikut ini merupakan klasifikasi
HOTS dalam taksonomi Bloom revisi :
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Gambar 2.1 Klasifikasi HOTS dalam Taksonomi Bloom
Berikut ini indikator HOTS berdasarkan taksonomi Bloom hasil revisi
Anderson dan Krathwohl dalam dimensi proses kognitif :
a. Menganalisis
Menganalisis merupakan kemampuan memecah suatu kesatuan
menjadi bagian-bagian dan menentukan hubungan bagian tersebut satu
sama lain atau bagian dengan keseluruhan. Dalam level ini terdapat tiga
kategori kemampuan, yaitu kemampuan membedakan, mengorganisasi,
dan menghubungkan.
Membedakan merupakan kemampuan membedakan bagian dengan
keseluruhan dengan memperhatikan relevan atau tidak relevan, penting
atau tidak penting kemudian memperhatikan informasi yang relevan dan
penting. Dalam bidang matematika, kemampuan ini terlihat saat siswa
diminta memilih data yang bersesuaian dengan suatu permasalahan yang
diberikan. Untuk dapat menemukan data yang tepat maka siswa
memerlukan kemampuan dalam membedakan data yang berkorelasi
dengan kesimpulan atau tidak.
Mengorganisasi merupakan kemampuan mengidentifikasi unsurunsur secara bersamaan menjadi struktur yang saling terkait dengan cara
membangun hubungan yang sistematis dan koheren antar potongan
informasi. Kemampuan mengorganisasikan dalam bidang matematika
dapat digambarkan dari pemberian suatu soal dengan penyelesaian yang
salah. Dalam kondisi ini siswa diminta untuk menjelaskan mengapa
penyelesaian dari soal tersebut salah secara runtut.
Menghubungkan atau mengatribusikan adalah kemampuan untuk
menyebutkan sudut pandang, bias, nilai atau maksud dari masalah yang
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diberikan. Dalam bidang matematika, kemampuan ini dapat diwujudkan
dengan meminta siswa membuktikan suatu data yang benar dan
menjelaskan letak kesalahan dari data yang lainnya. Dalam kondisi ini,
siswa akan membandingkan dua data yang berbeda mengenai suatu
fenomena, permasalahan, atau kesimpulan. Kemampuan menghubungkan
ini telihat saat siswa membandingkan data. Siswa akan menghubungkan
suatu data dengan kesimpulan yang ada sehingga terjadi korelasi antara
satu dan lainnya.
b. Mengevaluasi
Mengevaluasi merupakan kemampuan mengambil keputusan atau
kesimpulan yang didasarkan dari kriteria dan standart tertentu. Dalam
level ini terdiri dari dua kategori yaitu memeriksa dan mengkritisi.
Memeriksa merupakan kemampuan menguji konsistensi internal atau
kesalahan pada operasi maupun hasil serta mendekteksi keefektifan
prosedur yang digunakan Kemampuan mengecek dalam bidang
matematika dapat tercermin saat siswa diberikan suatu permasalahan
matematika yang di dalamnya diberikan beberapa informasi. Siswa
diminta untuk menelaah kembali apakah seluruh informasi tersebut
mendukung pemecahan masalah.
Mengkritisi merupakan kemampuan memutuskan hasil berdasarkan
kriteria tertentu dan mendeteksi apakah hasil yang diperoleh dari prosedur
menyelesaikan masalah mendekati jawaban yang benar. Kemampuan
mengkritisi siswa dapat tercermin dalam kegiatan mengevaluasi suatu
kegiatan di sekolah. Siswa diminta membuat suatu perbaikan yang
tentunya memerlukan perhitungan biaya.
c. Mencipta
Mencipta merupakan proses menggeneralisasikan ide, produk dan
cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Dalam level ini, siswa akan
diminta memadukan berbagai informasi untuk membentuk sesuatu yang
baru, koheren dan orisinal. Level ini tercapai bukan hanya dengan siswa
dapat menciptakan sesuatu akan tetapi sampai siswa dapat membuat
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sesuatu yang baru yang bukan merupakan hasil meniru. Level mencipta ini
terdiri dari fase merumuskan, merencanakan, dan memproduksi.
Merumuskan merupakan fase di mana siswa menggambarkan
masalah dan membuat pilihan yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam
fase ini, siswa dapat diberikan suatu permasalahan matematika yang harus
diselesaikan. Akan lebih baik apabila siswa belum mengetahui suatu
rumus baku dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan
agar siswa mampu menemukan cara menyelesaikan permasalahan tersebut
dari konsep matematis lainnya.
Merencanakan

merupakan

fase

siswa

merancang

metode

penyelesaian masalah sesuai kriteria masalah tersebut. Dalam tahap ini
guru dapat meminta siswa mendesain cara atau langkah yang harus
ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang
diberikan tentunya haruslah permasalahan kontekstual.
Memproduksi merupakan fase siswa melaksanakan rencana
penyelesaian masalah. Dalam tahap memproduksi, siswa diminta
menyelesaikan

permasalahan

kontekstual

tersebut.

Penyelesaian

permasalahan tersebut menggunakan kajian karya ilmiah.

3. Kriteria HOTS
Berikut ini kriteria HOTS yang digunakan dalam menganalisis data hasil tes.
Tabel 2.1 Kriteria HOTS
Dimensi
proses kognitif
Menganalisis

Sub Dimensi proses
kognitif
Membedakan
Mengorganisasikan

Menghubungkan

Mengevaluasi

Memeriksa

Indikator
Siswa dapat membedakan data yang berkorelasi
dengan kesimpulan atau tidak
Diberikan permasalahan matematis yang kurang
tepat, siswa menjelaskan letak kesalahan dari
contoh tersebut.
Siswa membuktikan sebuah data bernilai benar
dan memberi alasan mengapa data yang lain
salah.
Siswa diminta memeriksa beberapa data yang
disajikan
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Mengkritisi

Mencipta

Siswa diminta memberikan tanggapan terkait
jawaban suatu pertanyaan kemudian diminta
menyusun jawaban tersebut menggunakan
bahasanya sendiri.
Siswa diminta merumuskan kaidah penyelesaian
permasalahan.
Siswa diminta menuliskan langkah–langkah
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan.
Siswa menyelesaikan permasalahan sesuai
dengan langkah yang telah dirancang
sebelumnya.

Merumuskan
Merencanakan

Memproduksi

4. HOTS dalam Pembelajaran Matematika
Pembelajaran yang efektif tidak hanya memfasilitasi siswa untuk
mengembangkan
aplikasinya.

kemampuan

Akan

tetapi,

menghafal,

pembelajaran

memahami
perlu

konsep,

memfasilitasi

dan
siswa

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis,
kreatif, menalar, dan sebagainya. HOTS dianggap penting dalam dunia
pendidikan karena siswa harus berprestasi di sekolah dan juga tumbuh
menjadi orang dewasa yang mampu memberi kontribusi positif dalam
masyarakat (Conklin dalam Retnawati, 2018). Dengan demikian, HOTS perlu
dilatihkan dalam pembelajaran di sekolah dan kemudian mampu menjadi
bekal siswa berkontribusi dalam kehidupan sosial.
Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan
HOTS yaitu (1) menyediakan permasalahan nyata; (2) menyediakan kegiatan
diskusi terbuka; dan (3) membimbing siswa melakukan penelitian dan
penyelidikan (Miri, David dan Uri, dalam Retnawati, 2018). Dari strategi
yang diberikan tersebut terlihat bahwa peran aktif siswa diperlukan dalam
kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, kunci utama pembelajaran berbasis
HOTS yaitu meminimalisir dominasi guru dan memaksimalkan peran aktif
siswa dalam pembelajaran.
Dalam suatu kelas kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sangatlah
beragam. Untuk dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa maka
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diperlukan penilaian HOTS. Soal-soal yang digunakan dalam penilaian ini
hendaknya disesuaikan dengan ranah kognitif yang ingin dicapai. Ranah
kognitif yang dimaksud ialah menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Langkah pertama dalam menyusun soal HOTS ialah menentukan
indikator pencapaian kompetensi yang sudah disesuaikan dengan ranah
kognitif yang akan dicapai. Dalam menentukan indikator hendaknya tidak
terjebak dalam pengelompokkan kata kerja operasional (KKO). Sebagai
contoh pada kata “menentukan” yang berada dalam ranah C2 dan C3
sebenarnya dapat berada pada ranah C5 apabila dalam pemecahan masalah
yang diberikan memerlukan proses menganalisis informasi yang diberikan
untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Oleh sebab itu, KKO sangat
dipengaruhi oleh proses berpikir yang digunakan dalam menentukan
penyelesaian permasalahan.
Dalam ranah HOTS, stimulus yang digunakan untuk penilaian hendaknya
bersifat kontekstual dan menarik. Oleh sebab itu, stimulus ini dapat diambil
dari permasalahan yang ada di sekitar siswa seperti budaya, adat, kasus di
sekitarnya atau keunggulan dari suatu daerah tertentu. Berikut ini merupakan
kriteria permasalahan yang dapat disajikan kepada siswa :
a. Permasalahan non-algoritmik, artinya langkah penyelesaiannya tidak
dapat sepenuhnya ditentukan di awal.
b. Permasalahan kompleks, artinya langkah-langkah tidak dapat dilihat
secara langsung dari sudut pandang tertentu.
c. Permasalahan yang menghasilkan banyak solusi.
d. Permasalahan yang melibatkan perbedaan pendapat dan interpretasi.
e. Permasalahan yang melibatkan penerapan kriteria jamak.
f. Permasalahan yan memerlukan kerja keras untuk menyelesaikannya.

5. Model Problem Based Learning (PBL)
Problem Based Learning (PBL) adalah suatu metode pembelajaran yang
ditandai dengan masalah nyata yang digunakan untuk belajar berpikir kritis,
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terampil

memecahkan

masalah,

dan

memperoleh

pengetahuan

(Fathurrohman, 2015). Problem Based Learning juga diartikan sebagai suatu
model pembelajaran yang mengorientasikan siswa pada masalah nyata di
setiap awal pembelajaran sehingga merangsang siswa mengkontruksi
pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan
(Jailani, et al., 2018). Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa
belajar dari permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau
permasalahan yang dikaitkan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari
(Kemendikbud, 2017). Permasalahan yang diangkat dalam PBL harus
menuntut penjelasan atas suatu fenomena. Jadi, siswa diminta untuk
mengidentifikasi masalah dan selanjutnya mencari alternatif penyelesaian
dari permasalahan tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa

PBL

merupakan

suatu

model

pembelajaran

menggunakan

permasalahan nyata di sekitar siswa untuk membentuk suatu pengetahuan
yang didapatkan ketika siswa berproses untuk menyelesaikan permasalahan
yang diberikan.
Langkah –langkah pembelajaran dengan pendekatan PBL :
a. Mengorientasikan siswa pada masalah
Tahap ini ialah tahap yang penting dalam PBL. Guru berperan untuk
menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa seperti menyampaikan
tujuan pembelajaran, mengenalkan masalah nyata, dan mengenalkan
aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Selain itu, guru juga akan
menjelaskan mengenai bagaimana guru akan mengevaluasi proses
pembelajaran. Tahap ini dianggap penting karena guru akan membangun
motivasi pada siswa agar dapat mengerti kegiatan pembelajaran apa yang
akan dilakukan oleh siswa.
b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar
Dalam tahap ini, guru akan membentuk beberapa kelompok kecil siswa
yang beranggotakan 4-5 orang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan
kegiatan diskusi. Selain itu, agar kegiatan diskusi semakin terarahkan
maka bisa diupayakan pemberian LKS yang akan mencantumkan masalah
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yang akan didiskusikan dan gambaran mengenai aktivitas yang harus
dilakukan oleh siswa.
c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
Ciri khas pembelajaran PBL ialah adanya kegiatan penyelidikan. Kegiatan
penyelidikan yang dimaksud ialah proses pengumpulan informasi/data,
eksperimen, berhipotesis, dan memberikan solusi pemecahan masalah.
Dalam tahap ini, guru berperan untuk mengawasi dan mengarahkan siswa
agar dalam kegiatan ini siswa akan fokus pada permecahan akan
permasalahan yang diberikan.
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Dalam tahap ini guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan
hasil

karya

yang

tepat.

Selanjutnya,

guru

membantu

siswa

mengkomunikasikan hasil karyanya. Biasanya dapat berupa aktivitas
mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Puncak dari
pembelajaran PBL ialah dengan adanya presentasi atau mempertunjukan
produk akhir dalam presentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi
kesempatan pada siswa untuk menunjukan apa yang telah dipelajari dan
apa yang perlu untuk didiskusikan kembali.
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Tahap ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan
mengevaluasi aktivitas yang sudah dilakukan. Guru membantu siswa
merekontruksi pemikiran dan aktivitas yang dilakukan selama kegiatan
belajarnya. Hal ini dilakukan untuk merefleksikan pengetahuan dan
keterampilan yang sudah diperoleh, strategi pembelajaran yang digunakan,
dan peran siswa dalam kelompoknya.

6. Pembelajaran Berbasis Etnomatematika
Etnomatematika merupakan pendekatan matematika yang menggunakan
unsur dalam budaya. Etnomatematika merupakan suatu cara yang digunakan
untuk mempelajari matematika dengan melibatkan aktivitas budaya daerah
sekitar sehingga mudah dipahami (Sarwoedi, Marinka, Febriani, & Wirne,
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2018). Selain itu, etnomatematika juga diartikan sebagai pendekatan
pembelajaran matematika menggunakan media budaya disekitar siswa
(Zahroh, 2018). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
etnomatematika merupakan suatu pendekatan di mana konsep matematika
dibentuk dari budaya yang ada dalam masyarakat untuk memudahkan dalam
proses pemahaman.
Pembelajaran etnomatematika merupakan suatu inovasi pembelajaran
yang menerapkan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
dan pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik Indonesia
[PMRI] (Inda Rahmawati dalam Zharoh, 2018). Pembelajaran ini merupakan
suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan
dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka
sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selain itu, pembelajaran
matematika berbasis etnomatematika juga diartikan sebagai pembelajaran
yang konsep-konsep matematikanya disampaikan menggunakan konteks
budaya (Martyanti & Suhartini, 2018). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran etnomatematika merupakan suatu inovasi pembelajaran
yang mengkaitkan unsur budaya dan matematika dalam pembelajaran baik
itu penyampaian materi maupun pemberian soal kontekstual.
Etnomatematika sebagai konteks dalam pembelajaran matematika dapat
dikemas dalam bentuk permasalahan untuk menjembatani siswa membentuk
konsep matematis. Permasalahan ini akan disajikan dalam Lembar Kerja
Siswa (LKS). LKS ini akan memuat ilustrasi singkat mengenai suatu budaya
tertentu dan juga latihan soal HOTS berbasis etnomatematika. Ilustrasi
tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada siswa mengenai
budaya yang diangkat sehingga terdapat persamaan persepsi antar setiap
siswa. Latihan soal yang diberikan pun sesuai dengan konteks budaya yang
diangkat dalam pertemuan tersebut sehingga diharapkan siswa lebih mudah
memahami maksud soal yang diberikan.
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Unsur budaya yang dicantumkan dalam LKS ini antara lain ialah
bangunan Menara Air Kota Magelang, jajanan pasar dalam “Pasar Tradisi
Lembah Merapi” dan juga Tradisi Pradaksina di Candi Borobudur. Pemilihan
unsur budaya ini berdasarkan latar belakang budaya siswa. Bangunan Menara
Air merupakan ikon dari Kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah
satu dari tujuh keajaiban dunia. Sedangkan, jajanan pasar yang diberikan pada
permasalahan ini merupakan jajanan pasar yang sering dijumpai oleh siswa.
Oleh sebab itu, diharapkan dengan penggunaan unsur budaya ini siswa mudah
untuk memahami materi matematika yang diberikan.
Berdasarkan uraian di atas, diharapkan pembelajaran etnomatematika
dapat meningkatkan motivasi dan kemauan belajar siswa terhadap pelajaran
matematika. Hal ini karena siswa menjadi benar-benar mengerti manfaat
secara langsung ilmu matematika, serta implementasinya dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan hal inilah, kemampuan menyelesaikaan soal penalaran
dan pemecahan masalah meningkat.

7. Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Etnomatematika
Menurut Marsigit (2018), pengembangan perangkat pembelajaran
etnomatematika dapat dilakuan dengan metode PBL. Oleh sebab itu, peneliti
menggunakan model PBL sebagai model pembelajaran yang akan
diimplementasikan. Penerapan model pembelajaran ini akan mengadaptasi
unsur etnomatematika. Hal ini berarti bahwa permasalahan yang akan
diberikan merupakan permasalahan yang sesuai dengan budaya yang ada di
sekitar siswa. Tujuannya ialah agar siswa mudah memahami permasalahan
yang diangkat sebagai aktivitas pembelajaran.
Berdasarkan sintak PBL serta hasil penelitian Friantiani Safitri dan
Kartono (2018) disusunlah rincian kegiatan pembelajaran PBL berbasis
etnomatematika yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Sintak Problem Based Learning Berbasis Etnomatematika
No
1

2

3

4

5

Sintak Pembelajaran
Orientasi masalah yang
berkaitan
dengan
budaya setempat
Mengorganisasi siswa

Membimbing
penyelidikan individu
maupun kelompok
Mengembangkan dan
menyajikan hasil

Menganalisis
serta
mengevaluasi proses
dan hasil pemecahan
masalah

Deskripsi Kegiatan
Guru akan mendeskripsikan permasalahan dan
kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dalam
kegiatan pembelajaran.
Guru membentuk kelompok kecil yang
beranggotakan 4 siswa dan selanjutnya diberikan
LKS sebagai panduan kegiatan diskusi.
Guru membimbing siswa bekerja dalam
kelompok untuk menggali dan menemukan
informasi
Guru meminta salah satu perwakilan kelompok
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompoknya dan meminta kelompok lain
memberikan tanggapan.
Guru memberikan peneguhan atas jawaban yang
telah diberikan siswa.

8. Segiempat
Segiempat adalah poligon yang memiliki empat sisi (Ariawan, 2014).
Terdapat dua macam segiempat yaitu segiempat beraturan dan juga segiempat
tidak beraturan. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai segiempat
beraturan. Segiempat yang tergolong dalam segiempat beraturan ialah
persegi, persegipanjang, belah ketupat, trapesium dan layang-layang.
a. Trapesium
Trapesium merupakan suatu segiempat yang hanya memiliki sepasang sisi
sejajar. Terdapat tiga jenis trapesium yaitu trapesium sembarang,
trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium secara
umum ialah memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar dan jumlah
sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar ialah 180°. Pada trapesium
sama kaki, terdapat beberapa sifat khusus antara lain :
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 Dua sudut alas sama besar.
 Dua sudut pada sisi atas sama besar.
 Diagonal-diagonalnya sama panjang
 Memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu

Gambar 2.2 Trapesium
Sama Kaki

simetri.
Pada trapesium siku-siku, terdapat beberapa
sifat khusus yaitu memiliki tepat 2 sudut
siku-siku

Gambar 2.3 Trapesium
Siku-siku

b. Jajargenjang
Jajargenjang merupakan suatu segiempat
yang sisi-sisi berhadapannya sejajar atau
dapat diartikan sebagai segiempat yang
Gambar 2.4 Jajargenjang

memiliki dua pasang sisi sejajar. Berikut ini
merupakan sifat-sifat dari jajargenjang:

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
 Sudut yang berhadapan sama besar
 Sudut yang berdekatan jumlahnya 180° atau saling berpelurus.
 Diagonal-diagonalnya membagi jajargenjang menjadi dua sama besar.
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan ditengah-tengah dan saling
membagi dua sama panjang.
 Memiliki 2 simetri putar.
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c. Layang-layang
Layang-layang

merupakan

memiliki

pasang

dua

sisi

segiempat

yang

berbeda

yang

bersebelahan sama panjang. Berikut ini merupakan
sifat-sifat dari layang-layang:
 Mempunyai dua pasang sisi berbeda yang
bersebelahan sama panjang.
Gambar 2.5 Layang-  Sepasang sudut yang berhadapan sama besar.
layang

 Dua diagonalnya saling berpotongan dan salah

satu diagonalnya membagi dua diagonal lainnya sama panjang.
 Memiliki sebuah diagonal yang membagi dua sudut sama besar.
 Memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri.
d. Belah Ketupat
Belah ketupat merupakan suatu jajargenjang
yang keempat sisinya sama panjang. Belah
ketupat juga memiliki arti sebuah layanglayang yang sisi berhadapannya sejajar.
Berikut ini merupakan sifat-sifat dari belah
Gambar 2.6 Belah
Ketupat

ketupat:
 Keempat sisinya sama panjang

 Sisi-sisi yang berhadapan sejajar
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar
oleh diagonal-diagonalnya.
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi
dua sama panjang.
 Memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri.
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e. Persegi panjang
Persegi

panjang

merupakan

suatu

jajargenjang yang salah satu sudutnya sikusiku. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari
persegi panjang:
Gambar 2.7 Persegi
Panjang

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang
dan sejajar.

 Tiap-tiap sudutnya sama besar
 Diagonal-diagonalnya sama panjang
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama
panjang.
 Memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri.
f. Persegi
Persegi merupakan suatu persegi panjang
yang memiliki dua sisi berdekatan yang sama
panjang. Persegi juga dapat didefinisikan
sebagai belah ketupat yang memiliki sudut
siku-siku. Berikut ini merupakan sifat-sifat
Gambar 2.8 Persegi

dari persegi:

 Keempat sisinya sama panjang
 Sisi-sisi yang berhadapan sejajar
 Tiap-tiap sudutnya sama besar
 Diagonal-diagonalnya sama panjang
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi
dua sama panjang.
 Memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar dan 4 sumbu simetri.
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan seperti dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.9 Peta Konsep Bangun Datar Segiempat

Keliling suatu poligon adalah jumlahan dari ukuran panjang semua sisi
poligon tersebut (Ariawan, 2014). Berikut ini merupakan rumus keliling dari
segiempat:
Tabel 2.3 Rumus Keliling Segiempat
Trapesium

Persegi Panjang

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷

Jajargenjang

Persegi

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝑃𝑄 + 𝑄𝑅 + 𝑅𝑆 + 𝑃𝑆

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷

Layang-layang

Belah Ketupat

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷

𝐾 = jumlah panjang keempat sisinya
𝐾 = 𝑃𝑄 + 𝑄𝑅 + 𝑅𝑆 + 𝑃𝑆
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Luas suatu poligon adalah banyaknya persegi satuan ukuran luas yang
termuat dalam daerah tersebut (Ariawan, 2014). Berikut ini merupakan rumus
luas segiempat:
Tabel 2.4 Rumus Luas Segiempat
Trapesium

Persegi Panjang

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
(𝐴𝐵 + 𝐶𝐷) × 𝑡
𝐿=
2
𝐿=

𝐿 = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐶
𝐿 =𝑝×𝑙

Jajargenjang

Persegi

𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝐿 = (𝑃𝑄 ) × 𝑡

Layang-layang

𝑑1 × 𝑑2
𝐿=
2
𝐴𝐶 × 𝐵𝐷
𝐿=
2

Keterangan
𝑑1 , 𝑑2 : panjang diagonal

𝐿 = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐶
𝐿 =𝑠×𝑠
𝐿 = 𝑠2

Belah Ketupat

𝑑1 × 𝑑2
2
𝑃𝑅 × 𝑄𝑆
𝐿=
2
𝐿=

Keterangan
𝑑1 , 𝑑2 : panjang diagonal

Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian
kompetensi dalam materi segiempat :
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Tabel 2.5 KD dan IPK Materi Segiempat
No
3.11

4.11

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi
No
(KD)
(IPK)
Mengkaitkan rumus keli- 3.11.1 Mengidentifikasi berbagai bentuk bangun
ling dan luas untuk
datar yang ada dalam kehidupan sehariberbagai jenis segiempat
hari yang berkaitan dengan segiempat.
(persegi, persegi panjang, 3.11.2 Mengidentifikasi
karakteristik
dari
belah ketupat, jajarberbagai jenis segiempat (persegi, persegi
genjang, trapesium, dan
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
layang-layang) dan segitrapesium, dan layang-layang).
tiga.
3.11.3 Menentukan keliling segiempat (persegi,
persegi
panjang,
belah
ketupat,
jajargenjang, trapesium, dan layanglayang).
3.11.4 Menentukan luas segiempat (persegi,
persegi
panjang,
belah
ketupat,
jajargenjang, trapesium, dan layanglayang).
Menyelesaikan masalah 4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
kontekstual yang berdengan keliling segiempat (persegi,
kaitan dengan luas dan
persegi
panjang,
belah
ketupat,
keliling segiempat (perjajargenjang, trapesium, dan layangsegi, persegi panjang,
layang).
belah ketupat, jajar- 4.11.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
genjang, trapesium, dan
dengan luas segiempat (persegi, persegi
layang-layang) dan segipanjang, belah ketupat, jajargenjang,
tiga.
trapesium, dan layang-layang).

B. Penelitian yang Relevan
1. Ratna Sariningsih dan Gida Kadarisma (2016) melakukan penelitian dengan
judul “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan
Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Pendekatan Santifik Berbasis
Etnomatematika”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan
peningkatan

kemampuan

berpikir

kreatif

matematis

siswa

yang

pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik biasa (0,49) dan
pendekatan saintifik berbasis etnomatematika (0,61).
2. Adhetia Martyanti dan Suhartini (2018) melakukan penelitian dengan judul

“Etnomatematika: Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui
Budaya Dan Matematika”. Berdasarkan penelitian tersebut, pembelajaran
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matematika berbasis etnomatematika, dimana budaya berperan sebagai
konteks yang ditampilkan dalam bentuk permasalahan, memiliki relevansi
dengan indikator-indikator berpikir kritis. Indikator berpikir kritis yang
dimaksud ialah interpretasi, analisis, evaluasi, dan penarikan kesimpulan.
Dengan

demikian

diharapkan

pembelajaran

matematika

berbasis

etnomatematika dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa,
khususnya dalam meyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan budaya.
3. Arifin Riadi (2016) melakukan penelitian dengan judul “Problem Based

Learning meningkatkan Higher Order Thinking Skills Siswa Kelas VIII
SMPN 1 Daha Utara dan SMPN 2 Daha Utara”. Berdasarkan penelitian
tersebut, pembelajaran matematika berbasis PBL dapat meningkatkan HOTS
siswa.

C. Kerangka Berpikir
Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu keterampilan yang
dibutuhkan agar dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Kemampuan ini
juga dianggap perlu diolah dan dikembangkan sebagai bentuk keprihatinan atas
hasil PISA tahun 2018. Kemampuan berpikir ini diperlukan untuk
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata secara kritis, kreatif dan
inovatif agar dapat bertahan dalam perkembangan jaman.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses berpikir di mana
seseorang menerima pengetahuan baru kemudian diolah untuk digunakan dalam
pemecahan suatu permasalahan. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang
diperlukan dalam pembelajaran matematika. Dalam penyelesaian permasalahan
matematika diperlukan kemampuan siswa untuk memahami soal yang diberikan,
menganalisis informasi yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan,
menghubungkan dengan fakta dan konsep lain, menerapkan dalam langkah
penyelesaian permasalahan dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
Pembelajaran

matematika

yang

mengedepankan

HOTS

sering

menggunakan permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual merupakan
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permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari – hari. Dengan demikian,
guru diharapkan mampu membiasakan siswa menyelesaikan permasalahan
kontekstual. Oleh sebab itu, guru harus mampu memberikan materi matematika
yang berawal dari pengalaman siswa.
Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mengkaitkan lingkungan
budaya siswa dengan materi matematis. Inilah yang disebut pembelajaran
matematika

berbasis

etnomatematika.

Dalam

pembelajaran

berbasis

etnomatematika, siswa diharapkan mudah memahami materi karena tidak
memandang matematika menjadi suatu hal yang asing dan abstrak lagi. Selain
itu, pembelajaran etnomatematika terbukti mampu meningkatkan kemampuan
berpikir kritis dan kreatif yang sesuai dengan tahap berpikir tingkat tinggi.
Pengembangan perangkat pembelajaran etnomatematika dapat dilakuan
dengan metode Problem Based Learning (PBL). Metode pembelajaran ini
dianggap sesuai untuk menerapkan etnomatematika dalam pembelajaran karena
juga berangkat dari permasalahan nyata dalam kehidupan. Dengan memasukan
unsur etnomatematika sebagai sarana penyampaian materi diharapkan dapat
tepat sasaran. Hal ini karena permasalahan nyata yang digunakan dalam
membentuk pemahaman siswa berasal dari budaya di sekitarnya yang juga
memiliki unsur matematis. Selain itu, metode pembelajaran PBL terbukti
mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Oleh sebab itu,
dengan adanya pembelajaran PBL berbasis etnomatematika ini dianggap relevan
untuk membimbing kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa kelas VII A di SMP Tarakanita Magelang setelah diterapkannya
pembelajaran berbasis etnomatematika. Dengan demikian, jenis penelitian yang
digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
deskriptif ialah penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena yand ada, baik
secara alami maupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2008).

B. Tempat Pengambilan Data dan Waktu Penelitian
1. Tempat Pengambilan Data Penelitian
Pengambilan data dilaksanakan di kelas VIIA SMP Tarakanita Magelang, Jl.
Ahmad Yani No.20, Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang,
Jawa Tengah.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 2019 – 24 Juni 2020.
Sementara untuk proses pengambilan data, dilaksanakan di semester genap
tahun ajaran 2019/2020 pada tanggal 23 April – 6 Juni 2020.

C. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah 17 siswa kelas VIIA SMP Tarakanita
Magelang yang telah mengikuti rangkaian kegiatan penelitian dari awal
hingga akhir.
2. Obyek penelitian
Obyek penelitian ini antara lain :
a. model Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika untuk
membelajarkan materi segiempat
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b. kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi

pembelajaran matematika dengan model

siswa

setelah

mengalami

Problem Based Learning

(PBL) berbasis etnomatematika.

D. Bentuk Data
1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil pekerjaan siswa pada tahap pre-test
dan post-test. Hasil pekerjaan siswa akan diberikan skor sesuai dengan
kriteria kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibuat peneliti. Selanjutnya,
nilai siswa akan digunakan dalam mengklasifikasikan siswa berdasarkan
tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil data ini akan digunakan
sebagai pertimbangan peneliti melakukan kegiatan wawancara.
2. Data Kualitatif
Data yang berupa data kualitatif dalam penelitian ini antara lain:
a. Data Hasil Observasi
Data hasil observasi diperoleh dari hasil pengisian instrumen observasi
yang telah disusun oleh peneliti. Data hasil observasi ini akan disajikan
dalam bentuk deskripsi kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana dan
belum terlaksana berikut dengan uraian hal-hal yang dianggap penting
untuk dicatat peneliti.
b. Data Hasil Wawancara
Data wawancara diperoleh dari hasil wawancara kepada 6 siswa yang
menjadi perwakilan subyek penelitian. Wawancara akan dilakukan
setelah siswa mengerjakan soal post-test. Wawancara ini dilakukan
untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal
pre-test dan post-test. Data wawancara akan disajikan dalam bentuk
kutipan wawancara peneliti dengan subyek penelitian.
c. Data Hasil Pekerjaan Siswa
Data hasil pekerjaan siswa diperoleh dari jawaban yang diberikan siswa
setelah menyelesaikan soal pre-test dan post-test yang berkaitan dengan
materi segiempat. Data ini akan disajikan dalam bentuk tabel.
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara ini dilakukan kepada guru dan juga siswa. Wawancara yang
dilakukan dengan guru memiliki tujuan agar peneliti mengetahui sejauh
mana peran guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa dan mengenai penerapan pembelajaran PBL berbasis etnomatematika.
Sedangkan, wawancara yang diberikan kepada siswa memiliki tujuan
mengkonfirmasi hasil pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan sebelumnya
untuk menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Wawancara
ini dilaksanakan setelah tahap post-test sudah terlaksana.
2. Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Observasi dilakukan untuk melihat keterlaksaan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Dengan teknik observasi ini, peneliti ingin melihat
proses pembelajaran dengan model PBL berbasis etnomatematika tersebut
sudah memenuhi rencana atau tidak.
3. Tes Tertulis
Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa. Tes tertulis akan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pretest dan post-test.
a. Pre-test
Pre-test digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa

sebelum

mengalami

pembelajaran

matematika

berbasis

etnomatematika. Soal yang diberikan dalam tahap ini akan berkaitan
dengan materi segiempat. Pre-test akan dilakukan sebelum kegiatan
pembelajaran dilaksanakan.
b. Post-test
Post-test digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa setelah mengalami pembelajaran matematika berbasis
etnomatematika. Soal yang diberikan dalam tahap ini akan berkaitan
dengan materi perbandingan. Soal ini akan diberikan pada akhir
pembelajaran pada materi segiempat sebagai soal ulangan harian.
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F. Instrumen Penelitian
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa
(LKS). RPP digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran
matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) berbasis
etnomatematika. RPP dalam materi segiempat akan disusun dalam 5
pertemuan (10 JP) pemberian materi dan pada pertemuan ke-6 akan
dilaksanakan ulangan harian sesuai dengan hasil kesepakatan dengan guru
mata pelajaran.
Dalam setiap pertemuan, siswa akan menerima LKS untuk dikerjakan
baik secara individu maupun kelompok. LKS yang disusun akan
menggunakan budaya setempat sebagai media penyampaian permasalahan.
Budaya yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bangunan Menara Air
Magelang, jajanan pasar di “Pasar Tradisi Lembah Merapi” dan Tradisi
Pradaksina di Candi Borobudur. Bangunan Menara Air ini digunakan untuk
memberikan gambaran mengenai konsep bangun datar segiempat. Jajanan
pasar di “Pasar Tradisi Lembah Merapi” digunakan untuk memberikan
gambaran mengenai konsep luas. Sedangkan, Tradisi Pradaksina di Candi
Borobudur digunakan untuk menggambarkan konsep keliling.
2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Instrumen wawancara guru bidang studi matematika
Instrumen wawancara yang dilakukan pada guru matematika kelas VII A
bertujuan untuk mengetahui kondisi kelas, penerapan pembelajaran yang
mendukung kemampuan berpikir tingkat tinggi, kesulitan yang dialami
guru dan juga mengenai pembelajaran berbasis etnomatematika. Berikut
ini merupakan kisi-kisi instrumen wawancara guru bidang studi
matematika :
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Guru
Kisi-Kisi
Kondisi Kelas

No
1.

Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan model
pembelajaran
etnomatematika
ini
mampu
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2.
3.

4.
Penerapan
pembelajaran
HOTS

1.
2.
3.
4.

Pembelajaran
berbasis
etnomatematika

1.

2.

3.

4.

5.
Media LKS

1.
2.
3.
4.

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa?
Bagaimakah kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa kelas VIIA secara umum?
Apakah siswa kelas VIIA terbiasa mendapatkan soal
HOTS baik dalam kegiatan pembelajaran maupun
penilaian harian?
Apa sajakah hambatan yang dialami untuk
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa?
Apa sajakah usaha yang telah dilakukan untuk
mengembangkan HOTS siswa kelas VIIA?
Jelaskan metode pembelajaran apa sajakah yang
biasa digunakan untuk membiasakan kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA?
Bagaimanakah hasil dari penerapan metode
pembelajaran tersebut?
Kesulitan apa sajakah yang dialami guru dalam
menerapkan pembelajaran berbasis HOTS?
Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menerapkan
pembelajaran
berbasis
etnomatematika
sebelumnya?
Apa
perbedaan
pembelajaran
berbasis
etnomatematika dengan pembelajaran yang biasa
Bapak/Ibu terapkan di kelas?
Apakah terdapat hambatan/kesulitan dalam
menerapkan
pembelajaran
berbasis
etnomatematika?
(Pertanyaan lanjutan dari nomor 3 apabila guru
memiliki hambatan.kesulitan)
Apa sajakah hambatan/kesulitan dalam menerapkan
pembelajaran berbasis etnomatematika?
Apakah terdapat kritik dan saran mengenai
pembelajaran
etnomatematika
yang
saya
rencanakan ini?
Media apa sajakah yang sering digunakan dalam
pembelajaran matematika?
Media apa yang paling digemari oleh siswa?
Apakah siswa terbiasa dengan penggunaan LKS di
kelas?
Seberapa efektifkah penggunaan LKS dalam
pembelajaran matematika?
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5.
6.

Apa sajakah hambatan yang dialami dengan
penggunaan LKS sebagai media pembelajaran?
Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan LKS
yang berbasis etnomatematika ini?

b. Instrumen wawancara siswa
Instrumen wawancara ini akan dilakukan kepada 6 siswa yang ditentukan
berdasarkan hasil pengerjaan soal pre-test dan post-test. Berikut
merupakan kisi-kisi instrumen wawancara siswa :
1) Berkaitan pengerjaan pre-test
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Siswa Berkaitan
Pengerjaan Pre-test
Kisi-Kisi
Pertanyaan
Mengetahui kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 1
siswa dalam memahami 1. Coba jelaskan apa yang kamu pahami
konsep bangun datar
setelah membaca soal tersebut?
segiempat
2. Mengapa kamu menjawab soal tersebut
demikian?
Mengetahui kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 2
siswa dalam menerapkan dan 3
konsep, prinsip dan 1. Apa yang kamu pahami dari soal tersebut?
prosedur yang berkaitan 2. Jelaskan
apa
idemu
di
dalam
dengan
materi
menyelesaikan soal tersebut?
segiempat.
3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal tersebut?
Mengetahui kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 4
siswa dalam
dan 5
menyelesaikan
1. Apa yang kamu pahami dari soal cerita
permasalahan
tersebut?
kontekstual yang
2. Jelaskan apa idemu di dalam
berkaitan dengan
menyelesaikan soal tersebut?
konsep, prinsip, dan
3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
prosedur mencari
menyelesaikan soal tersebut?
keliling maupun luas
segiempat.

2) Berkaitan pengerjaan post-test
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Siswa Berkaitan
Pengerjaan Post-test
Kisi-Kisi
Pertanyaan
Mengetahui kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 1
siswa dalam memahami 1. Coba jelaskan apa yang kamu pahami
setelah membaca soal tersebut?
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konsep bangun datar
segiempat
Mengetahui kemampuan
siswa dalam menerapkan
konsep, prinsip dan
prosedur yang berkaitan
dengan
materi
segiempat.
Mengetahui kemampuan
siswa dalam
menyelesaikan
permasalahan
kontekstual yang
berkaitan dengan
konsep, prinsip, dan
prosedur mencari
keliling maupun luas
segiempat.
Mengetahui pengaruh
pembelajaran
matematika berbasis
etnomatematika dengan
pengalaman belajar
siswa

2. Mengapa kamu menjawab soal tersebut
demikian?
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 2
dan 3
1. Apa yang kamu pahami dari soal tersebut?
2. Jelaskan apa idemu di dalam
menyelesaikan soal tersebut?
3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal tersebut?
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 4
dan 5
1. Apa yang kamu pahami dari soal cerita
tersebut?
2. Jelaskan apa idemu di dalam
menyelesaikan soal tersebut?
3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal tersebut?

1. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti
pembelajaran materi segiempat ini?
2. Apakah kamu menjadi lebih mudah
memahami materi pembelajaran?
3. Apakah soal-soal yang diberikan selama
proses pembelajaran dapat kamu pahami
dengan baik?
4. Adakah kesulitan yang kamu alami selama
mengikuti proses pembelajaran pada
materi segiempat?
5. Adakah kritik dan saran terkait dengan
bagaimana penyampaian materi dan
penyusunan soal?

c. Instrumen observasi keterlaksanaan pembelajaran
Instrumen observasi ini akan berisi kriteria yang seharusnya dilakukan
seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang
dimaksud ialah kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan penutup.
Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar observasi keterlaksanaan
pembelajaran :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Sintak PBL
NO

Berbasis

Aktivitas

Etnomatematika
1

Guru mempersiapkan siswa untuk belajar

Kegiatan Pendahuluan
2

Guru menyampaikan salam pembuka

3

Guru melakukan presensi

4

Guru memberikan motivasi yang berkaitan
dengan budaya yang akan diangkat.

5

Guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan
materi dengan budaya yang disesuaikan dengan
LKS.

Kegiatan Inti
6

Orientasi masalah

Guru memberikan orientasi masalah dengan

yang berkaitan

menayangkan video yang berkaitan dengan

dengan budaya

budaya yang diangkat sebagai permasalahan

setempat

matematika.

7

Guru mendeskripsikan secara lebih jelas
permasalahan matematika yang berkaitan
dengan budaya tersebut.

8

Guru membantu siswa untuk memahami
permasalahan yang diangkat dengan
memberikan penjelasan melalui media
powerpoint baik itu penayangan gambar hingga
materi pengantar.

9

Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya.

10

11

Mengorganisasi

Guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam

peserta didik

kelompok heterogen.
Siswa melakukan diskusi kelompok berdasarkan
LKS etnomatematika yang diberikan.
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12

Membimbing

Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam

penyelidikan

mengerjakan LKS.

individu maupun
kelompok
13

Mengembangkan

Siswa mempresentasikan hasil pekerjaanya

14

dan menyajikan

Guru memberi kesempatan siswa untuk

hasil

menyampaikan pendapat

Menganalisis

Guru memberikan konfirmasi terhadap pendapat

serta

siswa

mengevaluasi

Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil

proses dan hasil

presentasi kegiatan diskusi kelompok.

pemecahan

Guru memberikan peneguhan mengenai materi

masalah

pembelajaran.

15

16

17

18

Guru memberikan latihan soal kepada siswa

19

Guru memberikan peneguhan terhadap jawaban
siswa

Kegiatan Penutup
20

Guru melakukan refleksi dengan melibatkan
siswa

21

Guru menyusun rangkuman dengan melibatkan
siswa

22

Guru menyampaikan materi selanjutnya yang
akan dipelajari.

23

Guru mengucapkan salam penutup
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d.

Instrumen tes
1) Instrumen Pre-test
Tabel 3.5 Kisi-kisi Soal Pre-test
Kompetensi Dasar
3.11

Mengkaitkan rumus
keliling dan luas untuk
berbagai jenis segiempat
(persegi, persegi
panjang, belah ketupat,
jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) dan
segitiga.

Indikator
3.11.1

Mengidentifikasi berbagai bentuk bangun
datar yang ada dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan segiempat.

3.11.2

Mengidentifikasi karakteristik dari berbagai
jenis segiempat (persegi, persegi panjang,
belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
Menentukan keliling segiempat (persegi,
persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
Menentukan luas segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas segiempat (persegi, persegi

3.11.3

3.11.4

4.11

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan luas
dan keliling segiempat
(persegi, persegi
panjang, belah ketupat,

4.11.1

4.11.2

Ranah
Kognitif
C2

C3

C4

C4

C5

C6

Kisi-Kisi

Soal

Diberikan gambar yang memuat
bangun datar segiempat, siswa diminta
menentukan bangun segiempat yang
dimaksud.
Diberikan gambar bangun datar, siswa
diminta menganalisis karakteristik dua
jenis segiempat untuk menentukan
keterkaitan dua segiempat.
Diberikan dua segiempat yang saling
beririsan, siswa diminta menentukan
keliling gabungan bangun tersebut.
Diberikan dua segiempat yang saling
beririsan, siswa diminta menentukan
luas daerah yang beririsan tersebut.
Diberikan ukuran dari sebuah
bangunan, siswa diminta menentukan
panjang lintasan mengelilingi
bangunan tersebut.
Diberikan ukuran sebuah jajanan
tradisional, siswa diminta menentukan

1a

1b

2

3

4

5
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jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) dan
segitiga.

panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).

ukuran makanan untuk memenuhi
persyaratan tertentu..

2) Instrumen Post-test
Tabel 3.6 Kisi-kisi Soal Post-test
Kompetensi Dasar
3.11

Mengkaitkan rumus
keliling dan luas untuk
berbagai jenis
segiempat (persegi,
persegi panjang, belah
ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layanglayang) dan segitiga.

Indikator

Ranah
Kognitif
C2

3.11.1

Mengidentifikasi berbagai bentuk bangun
datar yang ada dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan segiempat.

3.11.2

Mengidentifikasi karakteristik dari berbagai
jenis segiempat (persegi, persegi panjang,
belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
Menentukan keliling segiempat (persegi,
persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).

C3

Menentukan luas segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).

C4

3.11.3

3.11.4

C5

Kisi-Kisi

Soal

Diberikan gambar yang memuat
bangun datar segiempat, siswa diminta
menentukan bangun segiempat yang
dimaksud.
Diberikan gambar bangun datar, siswa
diminta menganalisis karakteristik dua
jenis segiempat untuk menentukan
keterkaitan dua segiempat.
Diberikan batas maksimum keliling
bangun datar, siswa diminta
menentukan cara menyusun pagar
yang sesuai dengan ketentuan yang
diberikan.
Diberikan dua segiempat yang saling
beririsan, siswa diminta menentukan
luas daerah yang beririsan tersebut.

1a

1b

2

3
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4.11

Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan luas
dan keliling segiem-pat
(persegi, persegi
panjang, belah ketupat,
jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) dan
segitiga.

4.11.1

4.11.2

Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).

C4

Diberikan ukuran dari sebuah
bangunan, siswa diminta menentukan
banyak perulangan pola pagar.

4

C6

Diberikan ukuran sebuah lantai, siswa
diminta menentukan banyak ubin yang
diperlukan.

5

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data akan dilakukan dalam dua bagian, yaitu analisis untuk
mendeskripsikan kegiatan pembelajaran dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Berikut ini merupakan uraian langkah yang akan dilakukan peneliti:
1. Analisis Kegiatan Pembelajaran
Data yang akan digunakan dalam analisis ini ialah data observasi dan
wawancara guru. Kedua data tersebut akan dianalisis secara kualitatif.
Analisis data dilakukan berdasarkan teori Miles dan Huberman meliputi
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan,
pemusatan,

perhatian,

pembuangan

hal

yang

tidak

perlu

dan

pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari hasil observasi dan
wawancara. Dalam tahap ini peneliti akan melihat hasil pengisian lembar
observasi oleh observer. Langkah pertama yang dilakukan ialah peneliti
akan

memberikan

skor

pada

lembar

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran di mana skor 0 diberikan pada aktivitas yang tidak dilakukan
dan skor 1 untuk aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya peneliti akan
menentukan nilai dengan cara
𝑁=

𝑆
× 100
𝑆𝑀

Dengan keterangan:
N

: nilai yang diperoleh

S

: skor yang diperoleh

SM

: skor maksimum

Tabel 3.7 Kategori Pelaksanaan Pembelajaran
Skor
0 < 𝑁 ≤ 20
20 < 𝑁 ≤ 40
40 < 𝑁 ≤ 60
60 < 𝑁 ≤ 80
80 < 𝑁 ≤ 100

Kategori
Sangat kurang baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
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Kedua, peneliti akan merangkum hal-hal yang terlaksana dan tidak
terlaksana yang akan digunakan sebagai bahan untuk wawancara. Ketiga,
peneliti akan melakukan proses wawancara terhadap guru untuk
mengkonfirmasi mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung.
Hasil dari wawancara ini akan disusun dalam bentuk kutipan wawancara.
Selanjutnya peneliti akan mendaftarkan poin penting hasil wawancara
dengan guru.
b. Penyajian data
Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun secara naratif
sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi data. Dalam
tahap ini peneliti akan menyajikan deskripsi hasil observasi keterlaksanaan
pembelajaran dan juga menyajikan hasil wawancara dengan guru mata
pelajaran.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan memberikan makna dan
penjelasan terhadap hasil penyajian data. Dalam tahap ini, peneliti akan
membandingkan kondisi ideal, catatan hasil observasi dan catatan hasil
wawancara untuk mengetahui kegiatan pembelajaran dengan metode PBL
berbasis etnomatematika yang cocok untuk membelajarkan materi
segiempat dan dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa.

2. Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa
a. Analisis Hasil Tes untuk Menentukan Subyek Wawancara
Data yang dianalisis dalam tahap ini ialah hasil pekerjaan siswa pada soal
pre-test dan post-test. Langkah pertama yang peneliti lakukan ialah
memberikan skor pada setiap jawaban pada masing-masing butir soal
sesuai dengan pedoman penilaian yang telah peneliti tentukan sebelumnya.
Selanjutnya peneliti akan mengelompokkan siswa dalam tiga kelompok
berdasarkan nilai rata-rata dari hasil pre-test dan post-test. Ketiga
kelompok tersebut adalah kelompok atas, kelompok sedang dan kelompok
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bawah. Tiap-tiap kelompok akan dibatasi oleh standar deviasi sampel (𝑠)
dan juga rata-rata dari nilai final siswa (𝑥̅ ) di mana nilai final tersebut
merupakan nilai rata-rata dari hasil pre-test dan post-test siswa. Berikut ini
merupakan langkah-langkah penentuan batas-batas kelompok tersebut:
1) Mencari nilai rata-rata dari hasil pre-test dan post-test masing-masing
siswa menggunakan rumus
𝑥=

𝑁𝑎 + 𝑁𝑏
2

Keterangan :
𝑥

: Nilai final siswa

𝑁𝑎

: Nilai pre-test siswa

𝑁𝑏

: Nilai post-test siswa

2) Mencari nilai rata-rata dari nilai final siswa menggunakan rumus
𝑛

1
𝑥̅ = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

Keterangan :
𝑥̅

: Nilai rata-rata dari nilai final siswa

𝑛

: banyak siswa yang dijadikan subyek penelitian

𝑥𝑖

: Nilai final siswa urutan i, dengan 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

3) Mencari standar deviasi menggunakan rumus
𝑛

1
𝑠=√
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
(𝑛 − 1)
𝑖=1

Keterangan :
𝑠

: Standar deviasi dari nilai final siswa

𝑛

: Banyak siswa yang dijadikan subyek penelitian

𝑥𝑖

: Nilai final siswa urutan i, dengan 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑥̅

: Nilai rata-rata dari nilai final siswa
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4) Batas kelompok atas
Seluruh siswa yang mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan nilai
rata-rata ditambah standar deviasi. Secara matematis dapat dituliskan
sebagai: Nilai final ≥ 𝑥̅ + 𝑠
5) Batas kelompok sedang
Seluruh siswa yang mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan nilai
rata-rata dikurangi dengan standar deviasi dan nilainya kurang dari nilai
rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Secara matematis dapat
dituliskan sebagai: 𝑥̅ − 𝑠 ≤ Nilai final < 𝑥̅ + 𝑠
6) Batas kelompok bawah
Seluruh siswa yang mempunyai nilai kurang dari nilai rata-rata
dikurangi standar deviasi. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:
Nilai final < 𝑥̅ − 𝑠
Berdasarkan langkah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 3.8 Batas Tiap-tiap Kelompok
Kelompok atas
Kelompok sedang
Kelompok rendah

Nilai final ≥ 𝑥̅ + 𝑠
𝑥̅ − 𝑠 ≤ Nilai final < 𝑥̅ + 𝑠
Nilai final < 𝑥̅ − 𝑠

b. Analisis Hasil Tes dan Wawancara untuk Mendeskripsikan Kemampuan
Berpikir Tingkat Tinggi
Analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi didasarkan pada hasil
pekerjaan siswa pada soal pre-test dan post-test beserta dengan hasil
wawancara siswa.

Hasil pekerjaan siswa dianalisis berdasarkan

indikator HOTS yang terdapat pada Tabel 2.1. Selanjutnya, analisis
akan diperkuat dengan hasil wawancara dengan subyek penelitian
dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hasil jawaban siswa sehingga
semakin jelas.
1) Reduksi Data
a) Hasil Tes Siswa
Langkah pertama yang akan dilakukan ialah peneliti memeriksa
jawaban siswa berdasarkan pada indikator kemampuan berpikir
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tingkat tinggi. Selanjutnya peneliti akan menuliskan setiap
jawaban siswa dari masing-masing soal yang diberikan. Peneliti
akan mendaftar siswa dengan jawaban yang sama atau hampir
menyerupai agar memudahkan peneliti dalam menganalisis
kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara
umum.
b) Hasil Wawancara
Langkah pertama yang akan dilakukan ialah peneliti akan
menuliskan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya
dalam bentuk kutipan wawancara peneliti dan subyek penelitian
yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, peneliti akan
mendaftarkan poin-poin penting dari hasil wawancara subyek
sebagai pendukung dalam proses mendeskripsikan kualitas hasil
pekerjaan

siswa.

Wawancara

ini

diarahkan

untuk

mengkonfirmasi hasil pekerjaan siswa.
Dari hasil reduksi data tersebut, selanjutnya akan dianalisis secara
utuh untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan siswa dengan
berpedoman pada indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi.
2) Penyajian Data
Dalam tahap ini peneliti akan menyajikan kumpulan data yang sudah
tersusun dan terkategori, sehingga memungkinkan suatu penarikan
kesimpulan atau tindakan. Hal-hal yang akan dilakukan peneliti ialah
menyajikan hasil pekerjaan siswa yang telah melalui tahap
pengkodean dan juga menyajikan hasil wawancara subyek yang
disusun dalam bentuk dialog.
3) Penarikan Kesimpulan
Dalam tahap ini, peneliti akan membandingkan hasil pekerjaan siswa
dengan hasil wawancara.

Hal ini bertujuan agar peneliti dapat

menarik suatu kesimpulan mengenai kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa yang didasarkan kepada hasil pekerjaan dan wawancara
siswa serta indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan
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begitu, diharapkan hasil dari tahap ini dapat digunakan untuk
menjawab rumusan masalah yang telah disusun peneliti sebelumnya.
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BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan Penelitian
Tahap persiapan pertama yang dilakukan peneliti ialah menyusun
proposal penelitian. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan surat ijin penelitian
skripsi. Pada tanggal 31 Oktober 2019, peneliti datang ke SMP Tarakanita
Magelang untuk mengajukan ijin penelitian skripsi. Pada kesempatan tersebut
peneliti bertemu dengan kepala SMP Tarakanita Magelang. Hasil dari
pertemuan itu ialah peneliti diijinkan melakukan penelitian dengan
koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika supaya tidak membebani
siswa. Pada kesempatan tersebut, peneliti juga diberi kesempatan bertemu
dengan guru mata pelajaran matematika untuk kelas VII. Dalam pertemuan
tersebut, peneliti berdiskusi mengenai kelas yang akan digunakan sebagai
kelas penelitian dan juga materi pembelajaran yang akan digunakan.
Berdasarkan perencanaan awal, peneliti berencana untuk menggunakan
materi segiempat dan segitiga. Akan tetapi, berdasarkan saran dari guru mapel
maka materi yang digunakan hanya segiempat dengan pertimbangan agar
semakin fokus dan juga guru akan memberikan ulangan pada materi segitiga
dan segiempat secara terpisah. Dari hasil pertemuan tersebut juga ditentukan
kelas penelitiannya yaitu kelas VIIA sebanyak 27 yang terdiri dari 12 siswa
dan 15 siswi.
Persiapan selanjutnya yang dilakukan ialah peneliti mempersiapkan
instrumen penelitian berupa instrumen pembelajaran berupa RPP dan LKS,
soal pre-test dan post-test, instrumen observasi pembelajaran, serta instrumen
wawancara. Sebelum dilakukan untuk penelitian, instrumen tersebut terlebih
dahulu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi dan selanjutnya
dilakukan validasi pada beberapa dosen ahli. Penilaian dari validator dapat
dilihat pada bagian lampiran.
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2. Pelaksanaan Penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian merupakan tahap di mana peneliti
melakukan pengambilan data di SMP Tarakanita. Berikut ini merupakan
jadwal pelaksanaan pengambilan data penelitian.
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No.
1
2
3

Tanggal Pelaksaan
April 2020
23 April 2020
26 April 2020

4
5

30 April 2020
29 Mei 2020

6

29 Mei – 6 Juni 2020

Kegiatan Pengambilan Data
Koordinasi pelaksanaan penelitian.
Pemberian soal pre-test
Pembelajaran berbasis etnomatematika yang
dilakukan secara daring
Pemberian soal post-test
Wawancara dengan guru mata pelajaran
matematika
Wawancara siswa

Berdasarkan tabel pelaksanaan pengambilan data, peneliti menjabarkan
sebagai berikut:
a. Koordinasi pelaksanaan penelitian
Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan
sekolah terhadap munculnya pandemi Covid-19. Kepala sekolah
memutuskan untuk melakukan kegiatan pemmbelajaran secara online
(daring). Oleh sebab itu, beliau sempat meminta peneliti untuk melakukan
penelitian pada tahun ajaran berikutnya karena tidak adanya kegiatan
pembelajaran secara tatap muka. Hal ini dikarenakan apabila dilakukan
penelitian dikhawatirkan akan membebani siswa dan memicu penolakan
dari orangtua siswa. Akan tetapi, berdasarkan hasil koordinasi dengan guru
mata pelajaran dan kepala sekolah, akhirnya peneliti tetap diijinkan
melakukan penelitian dengan catatan tidak boleh membebani siswa dan
juga harus menyesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kepala sekolah
meminta peneliti untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebijakan dari
sekolah.
b. Pelaksanaan pre-test
Pada tanggal 23 April 2020, siswa mengerjakan soal pre-test yang telah
peneliti siapkan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
Soal pre-test ini diberikan kepada siswa melalui aplikasi Whatsapp oleh
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guru mata pelajaran. Durasi pengerjaan soal ini ialah 8 jam. Hal ini
dilakukan karena siswa pada hari tersebut juga mendapatkan tugas dari
mata pelajaran yang lain sehingga batas pengumpulan soal diberikan
kelonggaran waktu.
c. Kegiatan pembelajaran berbasis etnomatematika
Sebelum peneliti mendeskripsikan kegiatan pembelajaran berbasis
etnomatematika ini, peneliti ingin menjabarkan mengenai proses
pembelajaran matematika setelah adanya pandemi Covid-19. Kegiatan
pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom
Meeting. Aplikasi ini digunakan guru untuk menjelaskan dan melakukan
diskusi dengan siswa mengenai suatu materi. Akan tetapi, pada beberapa
hari sebelum dilakukan penelitian, terdapat kebijakan baru yang meminta
guru untuk menghentikan kegiatan pembelajaran menggunakan Zoom.
Alasan diterapkan kebijakan tersebut karena adanya kritik dan saran dari
orangtua siswa mengenai isu hacker dalam aplikasi tersebut. Oleh sebab
itu, pada kegiatan pembelajaran saat saya melakukan penelitian ini tidak
dapat terlaksana secara maksimal. Setelah dilakukan koordinasi dengan
guru mata pelajaran akhirnya kegiatan pembelajaran akan dilakukan
menggunakan grup kelas yang ada di Whatsapp dan pengerjaan LKS
secara mandiri.
Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 26 April 2020. Kegiatan
pembelajaran ini dilakukan di luar jadwal pembelajaran matematika
karena terdapat pemotongan jam pembelajaran matematika pada materi
segiempat yang semula ada 5 kali pertemuan menjadi hanya 2 kali
pertemuan dikarenakan mengejar materi untuk UAS pada tanggal 20 Mei
2020. Hal ini tentunya sedikit menyulitkan kegiatan penelitian akan tetapi
berdasarkan hasil kesepakatan dengan guru dan siswa akhirnya dilakukan
kegiatan pembelajaran pada hari Minggu. Kegiatan pembelajaran ini
dilakukan dengan pemberian powerpoint berisikan pembahasan soal pretest dan juga penjelasan materi. Siswa juga diberikan LKS sebagai media
mereka untuk memperdalam materi secara mandiri. Apabila siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

mengalami kesulitan dalam memahami materi maka dipersilahkan untuk
bertanya di grup Whatsapp dan akan didiskusikan dengan guru mapel.
Dalam kegiatan ini guru mata pelajaran terus memantau kegiatan belajar
siswa.
d. Pelaksanaan post-test
Pada tanggal 30 April 2020, siswa mengerjakan soal post-test yang telah
peneliti siapkan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
Soal post-test ini diberikan kepada siswa melalui aplikasi Whatsapp oleh
guru mata pelajaran. Durasi pengerjaan soal ini ialah 8 jam. Hal ini
dilakukan karena siswa pada hari tersebut juga mendapatkan tugas dari
mata pelajaran yang lain sehingga batas pengumpulan soal diberikan
kelonggaran waktu.
e. Wawancara guru mata pelajaran
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana guru mengetahui
mengenai pembelajaran berbasis etnomatematika. Selain itu, dengan
wawancara

ini diharapkan dapat

menggali

informasi mengenai

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan juga mengetahui upaya yang
sudah dilakukan guru mata pelajaran untuk mengasah kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa.
f. Wawancara siswa
Wawancara ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan siswa
berkaitan dengan soal pre-test dan post-test. Wawancara ini dilakukan
kepada 6 subyek yang sudah dipilih sebagai perwakilan dari setiap kelas
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena kondisi yang tidak
memungkinkan untuk dilakukan wawancara secara langsung, maka
peneliti melaksanakan kegiatan wawancara dengan menggunakan media
WhatsApp. Berikut ini merupakan jadwal wawancara dari masing-masing
subyek:
Tabel 4.2 Jadwal Wawancara Siswa
Subyek
S1
S3

Tanggal Wawancara
6 Juni 2020
29 Mei 2020
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S7
S10
S14
S15

30 Mei 2020
6 Juni 2020
31 Mei 2020
31 Mei 2020

B. Analisis Data
1. Analisis Data Observasi
Kegiatan pembelajaran hanya dapat dilaksanakan satu kali pertemuan
karena keterbatasan waktu akibat pandemi Covid-19. Kegiatan pembelajaran
juga dilakukan secara daring dengan menggunakan media Whatsapp.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hanya terdapat 8 indikator
keterlaksanaan

pembelajaran

yang

mampu

dilaksanakan.

Dengan

pencapaian itu kegiatan pembelajaran masih ada dalam kategori kurang baik.
Hal ini dikarenakan keterbatasan pembelajaran yang dilakukan secara daring
dan tidak menggunakan media video conference.
Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut maka peneliti akan jabarkan
pada setiap kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
a. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan ini hanya ada dua indikator yang terlaksana
yaitu guru menyampaikan salam pembuka dan juga melakukan presensi.
Motivasi yang diberikan oleh guru tidak menggunakan unsur budaya
yang diangkat dalam pembelajaran karena keterbatasan tidak bisa
menayangkan video pembelajaran kepada siswa. Kegiatan apersepsi
yang dilakukan juga hanya sebatas mengkonfirmasi pengetahuan yang
diketahui siswa sebelumnya dengan materi yang akan dibahas pada hari
itu. Kegiatan apersepsi tidak mengkaitkan materi dengan budaya yang
disesuaikan dengan LKS.
b. Kegiatan Inti
Dalam kegiatan inti hanya ada 3 indikator keterlaksanaan pembelajaran
yang mampu dilaksanakan oleh guru. Indikator yang mampu
dilaksanakan oleh guru anatara lain ialah memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya, membimbing siswa yang kesulitan dalam
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mengerjakan LKS, dan memberikan peneguhan terhadap materi
pembelajaran.
c. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup hanya ada 2 indikator keterlaksanaan
pembelajaran yang mampu dilaksanakan oleh guru. Indikator tersebut
ialah ketika guru menyampaikan materi selanjutnya dan juga
memberikan salam penutup.
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2. Analisis Hasil Pekerjaan Siswa Secara Umum
a. Soal Ranah C4
Berikut ini disajikan hasil jawaban siswa dalam menyelesaikan soal HOTS di ranah C4
1) Soal pre-test
Tabel 4.3 Analisis Hasil Pre-test Seluruh Jawaban Siswa pada Ranah C4
Sub Dimensi
C4
Membedakan

Menghubung
kan

Deskripsi

Contoh Jawaban Siswa

Kode Siswa

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara lengkap

S3, S5, S6, S7, S8, S9,
S10, S12, S13, S14,
S15, S17

Siswa tidak menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.
Siswa menuliskan langkah
penyelesaian dengan tepat
karena menghubungkan konsep
keliling dengan kenyataan dalam
kehidupan sehari-hari.

S1, S2, S4, S11, S16
(Siswa tidak menuliskan diketahui dan ditanya)
S3, S14
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Siswa kurang tepat menuliskan
langkah penyelesaian karena
menggunakan konsep luas.

S1, S2, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10, S11, S12,
S13, S15, S16, S17

2) Soal Post-test
Tabel 4.4 Analisis Hasil Post-test Seluruh Jawaban Siswa pada Ranah C4
Sub Dimensi
C4
Membedakan

Deskripsi

Contoh Jawaban Siswa

Kode Siswa

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara lengkap

S2, S3, S4, S5, S6, S8,
S9, S10, S12, S13,
S15, S17

Siswa tidak lengkap menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.

S7, S14

Siswa tidak menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.

S1, S11, S16
(Siswa tidak menuliskan diketahui dan ditanya)
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Menghubung
kan

Siswa menuliskan langkah
peneyelesaian dengan tepat
karena menghubungkan konsep
keliling dengan kenyataan dalam
kehidupan sehari-hari.

S1, S2, S3, S4, S6, S7,
S11, S14, S15, S16

Siswa menuliskan langkah
penyelesaian yang unik karena
menambahkan pagar tambahan
sebagai cadangan.

S9, S10, S13

Siswa menuliskan langkah
penyelesaian yang tidak tepat
karena menggunakan konsep
luas dalam menyelesaikan
permasalahan ini.

S5, S8, S12, S17
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b. Soal Ranah C5
1) Soal Pre-test
Tabel 4.5 Analisis Hasil Pre-test Seluruh Jawaban Siswa pada Ranah C5
Sub Dimensi
C5

Deskripsi

Contoh Jawaban Siswa

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara lengkap

Memeriksa

Mengkritisi

Siswa tidak menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.
Siswa mampu memeriksa
ketersediaan wajik dengan tepat.

Siswa mampu menuliskan
kesimpulan jawaban dengan
tepat
Siswa menuliskan kesimpulan
akan tetapi masih kurang sesuai

Kode Siswa
S3, S5, S6, S7, S8, S9,
S10, S12, S13, S14,
S17
S1, S2, S4, S11, S16

(Siswa tidak menuliskan diketahui dan ditanya)
S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13, S14, S16,
S17
S1, S3, S4, S6, S7,
S10, S11, S12, S13,
S14, S16, S17
S8
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Siswa tidak menuliskan
kesimpulan jawaban
Siswa tidak mengerjakan soal

Siswa tidak menuliskan kesimpulan
Siswa tidak mengerjakan soal

S2, S5, S9
S15

2) Soal Post-test
Tabel 4.6 Analisis Hasil Post-test Seluruh Jawaban Siswa pada Ranah C5
Sub Dimensi
C5

Deskripsi
Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara lengkap

Contoh Jawaban Siswa

Kode Siswa
S2, S3, S4, S8, S9,
S10, S12, S13, S14,
S15, S17
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Memeriksa

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara tidak lengkap

S6

Siswa tidak menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.
Siswa mampu memeriksa
kebutuhan kayu dari masingmasing pola dengan tepat

S1, S5, S7, S11, S16
(Siswa tidak menuliskan diketahui dan ditanya)
S3
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Mengkritisi

Siswa kurang tepat dalam
memeriksa kebutuhan kayu dari
masing-masing pola

S1, S2, S4, S8, S9,
S10, S12, S13, S14,
S15, S17

Siswa tidak memeriksa
kebutuhan kayu dari masingmasing pola
Siswa mampu menuliskan
kesimpulan jawaban dengan
tepat

S5, S6, S7, S11, S16
Siswa tidak menuliskan tahap ini
S2, S3, S4, S6, S8, S9,
S12, S14, S17

Siswa menuliskan kesimpulan
akan tetapi tidak tepat

Siswa tidak menuliskan
kesimpulan jawaban

S5, S7, S10, S11, S15,
S16

Siswa tidak menuliskan kesimpulan

S1, S13
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c. Soal Ranah C6
Soal Post-test
Tabel 4.7 Analisis Hasil Post-test Seluruh Jawaban Siswa pada Ranah C6
Sub Dimensi
C6

Merumuskan

Deskripsi

Contoh Jawaban Siswa

Kode Siswa

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara lengkap

S2, S3, S4, S5, S8, S9,
S10, S13, S15, S17

Siswa menuliskan informasi
yang diketahui dan ditanyakan
secara tidak lengkap

S6, S12

Siswa tidak menuliskan
informasi yang diketahui dan
ditanyakan.
Siswa mampu menggambarkan
pola pemasangan ubin dengan
tepat

S1, S7, S11, S14, S16
(Siswa tidak menuliskan diketahui dan ditanya)
S1, S4, S8, S12, S14,
S15, S17
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S3

Siswa kurang mampu
menggambarkan pola
pemasangan ubin sehingga
masih ada kekeliruan dalam
pemaknaan soal.

S2, S9, S10, S11, S13,
S16

Siswa tidak mampu
menggambarkan pola
pemasangan ubin dengan tepat
(salah pemahaman soal).

S5, S6, S7, S14
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Merencanakan

Siswa menuliskan proses
mendapatkan perkiraan jumlah
ubin yang digunakan akan tetapi
masih kurang tepat.

S1, S2, S3, S8, S9,
S10, S13, S15, S16

Siswa tidak menuliskan proses
mendapatkan perkiraan jumlah
ubin yang digunakan akan tetapi
jawabannya tepat

S14

Siswa tidak menuliskan
perkiraan banyak keramik yang
digunakan.

S4, S5, S6, S7, S11,
S12, S17

Siswa tidak menuliskan jawaban
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Memproduksi

Siswa menuliskan jawaban
dengan tepat.

S14

Siswa menuliskan jawaban akan
tetapi tidak tepat.

S2, S3, S4, S8, S9,
S10, S11, S12, S15,
S16, S17

Siswa tidak menuliskan jawaban

Siswa tidak menjawab

S1, S5, S6, S7, S13
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3. Analisis Skor Hasil Pekerjaan Siswa
Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIIA yang berjumlah 27 anak. Akan
tetapi, peneliti hanya mengambil 17 siswa untuk dijadikan subyek penelitian.
Hal ini karena terdapat 10 siswa yang tidak mengikuti penelitian secara
menyeluruh. Berikut ini merupakan data hasil pengolahan hasil pre-test dan
post-test:
Tabel 4.8 Hasil Pengolahan Nilai Siswa
Subyek
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

Nilai Pre-test
5
6.75
10
6.5
5
7.25
4.75
4.5
7
4
7.75
5
5
7.5
1
4.75
4.75

Nilai Post-test
6.25
7
7.25
7
2.75
4.25
3
6.25
7
5
5.25
5.75
6.75
7.25
4.25
5.25
6

Rata-Rata Nilai
5.625
6.875
8.625
6.75
3.875
5.75
3.875
5.375
7
4.5
6.5
5.375
5.875
7.375
2.625
5
5.375

Keterangan
Meningkat
Meningkat
Menurun
Meningkat
Menurun
Menurun
Menurun
Meningkat
Menurun
Meningkat
Menurun
Meningkat
Meningkat
Menurun
Meningkat
Meningkat
Meningkat

Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan batas-batas kelompok
berdasarkan rata-rata nilai siswa :
a. Rata-rata dari keseluruhan hasil nilai siswa yang didapatkan ialah 5,67
b. Standar deviasi yang didapatkan ialah 1,47
c. Batas kelompok atas adalah ≥ 5,67 + 1,47 = 7,14
d. Batas atas kelompok sedang adalah < 5,67 + 1,47 = 7,14
Batas bawah kelompok sedang adalah ≥ 5,67 − 1,47 = 4,20
e. Batas kelompok bawah adalah < 5,67 − 1,47 = 4,20
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tabel 4.9 Batas Tiap Kelompok
𝑥̅ > 7,14
Tinggi
7,14 ≤ 𝑥̅ ≤ 4,20
Sedang
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𝑥̅ < 4,20
Hasil dari pembagian tiga kelompok tersebut ialah
Rendah

Tabel 4.10 Kelompok Siswa Berdasar Rata-rata Nilai Pre-test dan
Post-test
Kelompok
Tinggi
Sedang
Rendah

Kode Subyek
S3, S14
S1, S2, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S16, S17
S5, S7, S15

Dari tabel tersebut, peneliti menentukan perwakilan dari setiap kelasnya
untuk dilakukan analisis lebih mendalam sebagai berikut :
Tabel 4.11 Pengkodean Subyek Penelitian
Kelompok
Tinggi
Sedang
Rendah

Kode
S3, S14
S1, S10
S7, S15
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4. Analisis Hasil Pekerjaan Perwakilan Subyek Penelitian
Berikut ini merupakan uraian hasil analisis dari data tes mengenai kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS:
a. Hasil Tes Ranah Kognitif C4 (Menganalisis)
Tabel 4.12 Hasil Analisis Jawaban Subyek Ranah Kognitif C4
Subjek

Hasil Kerja Siswa

Analisis Hasil Kerja
Pre-test

Kelompok Tinggi
S3

 S3 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S3 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S3 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia menggunakan pembagian panjang alat pemanggang
dengan panjang wajik dan juga pembagian lebar pemanggang
dengan lebar wajik. Dari hasil itulah S3 melakukan perkalian
sehingga didapatkan hasil 12 wajik.
 S3 menuliskan kesimpulan dengan benar
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S14

Kelompok Sedang
S1

 S14 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S14 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S14 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia menggunakan pembagian panjang alat pemanggang
dengan panjang wajik dan juga pembagian lebar pemanggang
dengan lebar wajik. Dari hasil itulah S14 melakukan perkalian
sehingga didapatkan hasil 12 wajik.
 S14 menuliskan kesimpulan dengan benar

 S1 tidak menuliskan informasi yang diketahui di soal
 S1 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
 S1 menuliskan langkah penyelesaian, akan tetapi masih kurang
tepat karena ia menggunakan konsep luas dalam penyelesaian soal.
 S1 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak bernilai benar.
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S10

Kelompok Rendah
S7

 S10 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S10 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S10 menuliskan langkah penyelesaian, akan tetapi masih kurang
tepat karena ia menggunakan konsep luas dalam penyelesaian soal.
 S10 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak bernilai benar.

 S7 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S7 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S7 menuliskan langkah penyelesaian, akan tetapi masih kurang
tepat karena ia menggunakan konsep luas dalam penyelesaian soal.
 S7 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak bernilai benar.
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S15

 S15 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S15 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S15 menuliskan langkah penyelesaian, akan tetapi masih kurang
tepat karena ia menggunakan konsep luas dalam penyelesaian soal.
 S15 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak bernilai benar.

Post-test
Kelompok Tinggi
S3

 S3 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
 S3 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S3 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar sehingga didapatkan jawaban 200
tiang pagar.
 S3 menuliskan kesimpulan dengan benar
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S14

Kelompok Sedang
S1

 S14 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal akan tetapi
masih kurang lengkap.
 S14 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S14 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar sehingga didapatkan jawaban 200
tiang pagar.
 S14 tidak menuliskan kesimpulan.
 S1 tidak menuliskan informasi yang ada dalam soal.
 S1 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
 S1 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar sehingga didapatkan jawaban 200
tiang pagar.
 S1 tidak menuliskan kesimpulan.
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S10

Kelompok Rendah
S7

 S10 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S10 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S10 menuliskan langkah penyelesaian kurang tepat. Ia
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar dan ditambah dengan 1 tiang pagar
sehingga didapatkan jawaban 201 tiang pagar.
 S10 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak tepat.
 S7 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
 S7 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
 S7 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yan
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar sehingga didapatkan jawaban 200
tiang pagar.
 S7 tidak menuliskan kesimpulan jawaban.
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S15

 S15 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S15 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S15 menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat karena mampu
menghubungkan konsep keliling dengan permasalahan nyata yang
dihadapi. Ia mencari keliling dari lintasan pagar yang berbentuk
persegi panjang. Selanjutnya, ia membagi keliling lintasan pagar
dengan jarak antar tiang pagar sehingga didapatkan jawaban 200
tiang pagar.
 S15 menuliskan kesimpulan dengan tepat.
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b. Hasil Tes Ranah Kognitif C5 (Mengevaluasi)
Tabel 4.13 Hasil Analisis Jawaban Subyek Ranah Kognitif C5
Subjek

Hasil Kerja Siswa

Analisis Hasil Kerja
Pre-test

Kelompok Tinggi
S3

 S3 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S3 menuliskan hal yang ditanyakan
 S3 memeriksa banyaknya potongan wajik yang didapatkan
dari proses pengirisan. Ia menggunakan konsep luas di mana
ia membagi luas wajik dalam nampan dengan luas wajik yang
diiginkan. Oleh sebab itu, S3 mendapatkan hasil 75 wajik.
 S3 menuliskan kesimpulan dengan benar.
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S14

Kelompok Sedang
S1

 S14 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S14 menuliskan hal yang ditanyakan
 S14 memeriksa banyaknya potongan wajik yang didapatkan
dari proses pengirisan. Ia menggunakan konsep luas di mana
ia membagi luas wajik dalam nampan dengan luas wajik yang
diiginkan. Oleh sebab itu, S14 mendapatkan hasil 75 wajik.
 S14 menuliskan kesimpulan dengan tepat.

 S1 tidak menuliskan informasi yang diketahui di soal.
 S1 tidak menuliskan hal yang ditanyakan
 S1 memeriksa banyaknya potongan wajik yang didapatkan
dari proses pengirisan. Ia menggunakan konsep luas di mana
ia membagi luas wajik dalam nampan dengan luas wajik yang
diiginkan. Oleh sebab itu, S1 mendapatkan hasil 75 wajik.
 S1 menuliskan kesimpulan dengan benar.
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 S10 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S10 menuliskan hal yang ditanyakan
 S10 memeriksa banyaknya potongan wajik yang didapatkan
dari proses pengirisan. Ia menggunakan konsep luas di mana
ia membagi luas wajik dalam nampan dengan luas wajik yang
diiginkan. Oleh sebab itu, S10 mendapatkan hasil 75 wajik.
 S10 menuliskan kesimpulan dengan benar.

S10

Kelompok Rendah
S7

S15

Subyek tidak mengerjakan

 S7 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara
lengkap.
 S7 menuliskan hal yang ditanyakan
 S7 memeriksa banyaknya potongan wajik yang didapatkan
dari proses pengirisan. Ia menggunakan konsep luas di mana
ia membagi luas wajik dalam nampan dengan luas wajik yang
diiginkan. Oleh sebab itu, S7 mendapatkan hasil 75 wajik.
 S7 menuliskan kesimpulan dengan benar.
-
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Post-test
Kelompok Tinggi
S3

S14

 S3 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S3 menuliskan hal yang ditanyakan
 S3 memeriksa setiap pola pemasangan pagar. S3 mampu
memperkirakan panjang kayu yang dibutuhkan dari masing-masing
pola dengan tepat.
 S3 menuliskan kesimpulan dengan benar.

 S14 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S14 menuliskan hal yang ditanyakan
 S14 memeriksa setiap pola pemasangan pagar. Untuk pola A, C dan
D, ia mampu memperkirakan panjang kayu yang dibutuhkan dengan
tepat. Akan tetapi dalam memperkirakan panjang kayu pada pola B
masih kurang tepat karena perhitungan sisi miringnya kurang tepat.
 S14 menuliskan kesimpulan dengan benar.
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Kelompok Sedang
S1

 S1 tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
 S1 tidak menuliskan hal yang ditanyakan
 S1 memeriksa setiap pola pemasangan pagar. Untuk pola A dan C, ia
mampu memperkirakan panjang kayu yang dibutuhkan dengan tepat.
Untuk perhitungan kayu pola D terdapat ketidak telitian dalam
perhitungan. Sedangkan dalam memperkirakan panjang kayu pada
pola B masih kurang tepat karena perhitungan sisi miringnya kurang
sesuai.
 S1 tidak menuliskan kesimpulan sehingga belum menjawab soal.

78

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

S10

Kelompok Rendah
S7

 S10 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
 S10 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S10 memeriksa setiap pola pemasangan pagar. Untuk pola A, ia
mampu memperkirakan panjang kayu yang dibutuhkan dengan tepat.
Untuk perhitungan penggunaan panjang kayu pola lainnya tidak
ditunjukkan.
 S10 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak tepat karena ia hanya
memperhatikan bentuk pola sehingga ia menganggap pola yang
berkelok akan menggunakan panjang kayu yang jauh lebih banyak.

 S7 tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
 S7 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
 S7 memeriksa setiap pola pemasangan pagar akan tetapi hasil
perhitungan penggunaan kayu tidak sesuai. Ia tidak menunjukkan
cara perhitungan masing-masing pola.
 S10 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak tepat karena ia
melakukan kesalahan dalam tahap sebelumnya.
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S15

 S15 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S15 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S15 memeriksa setiap pola pemasangan pagar. Untuk pola A, ia
mampu memperkirakan panjang kayu yang dibutuhkan dengan tepat.
Untuk perhitungan panjang kayu di pola B tidak tepat karena
kesalahan dalam penentuan panjang sisi miringnya. Untuk
perhitungan penggunaan panjang kayu pola lainnya tidak
ditunjukkan.
 S15 menuliskan kesimpulan akan tetapi tidak tepat karena ia
melakukan kesalahan dalam proses memeriksa panjang kayu masingmasing pola.

80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Hasil Tes Ranah Kognitif C6 (Mencipta)
Tabel 4.14 Hasil Analisis Jawaban Subyek Ranah Kognitif C6
Subjek

Hasil Kerja Siswa

Analisis Hasil Kerja
Post-test

Kelompok Tinggi
S3

S14






S3 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
S3 menuliskan hal yang ditanyakan.
S3 mampu menggambarkan pola pemasangan ubin dengan tepat.
S3 memperkirakan banyaknya keramik yang digunakan dalam pola
pengubinan secara umum akan tetapi masih kurang tepat.
 S3 menuliskan kesimpulan yang belum tepat.

 S14 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal akan tetapi
belum lengkap.
 S14 tidak menuliskan hal yang ditanyakan
 S14 mampu menggambarkan pola pemasangan ubin dengan tepat.
 S14 memperkirakan banyaknya ubin yang digunakan dalam setiap
pola pengubinan yang telah digambarkan sebelumnya akan tetapi
tidak menunjukan langkah perhitungannya.
 S14 menuliskan kesimpulan yang mendekati benar.
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Kelompok Sedang
S1

S10






S1 tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
S1 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
S1 mampu menggambarkan pola pemasangan ubin dengan tepat.
S1 memperkirakan banyaknya keramik yang digunakan dalam pola
pengubinan 1 sedangkan pada pola lainnya tidak dituliskan
banyaknya keramik yang dibutuhkan.
 S1 menuliskan kesimpulan akan tetapi masih kurang tepat.

 S10 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
 S10 menuliskan hal yang ditanyakan.
 S10 mampu menggambarkan 2 pola pemasangan ubin dengan tepat
sedangkan pola lainnya kurang tepat karena kesalahan konsep.
 S10 memperkirakan banyaknya keramik yang digunakan dalam
masing-masing pola pengubinan yang telah digambarkan sebelumnya
akan tetapi masih kurang tepat.
 S10 menuliskan kesimpulan yang belum tepat.
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Kelompok Rendah
S7






S7 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal.
S7 tidak menuliskan hal yang ditanyakan.
S7 tidak mampu menggambarkan pola pemasangan ubin.
S7 tidak memperkirakan banyak keamik yang digunakan dalam
masing-masing pola.
 S7 tidak menuliskan kesimpulan.
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S15






S15 menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara lengkap.
S15 menuliskan hal yang ditanyakan.
S15 mampu menggambarkan pola pemasangan ubin dengan tepat.
S15 hanya memperkirakan banyaknya keramik yang digunakan
dalam pola pengubinan 1 sedangkan yang lainnya hanya diperiksa
berdasarkan kerumitan dan banyak potongan keramik.
 S15 menuliskan kesimpulan yang belum tepat.

84

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Analisis Hasil Wawancara Perwakilan Subyek Penelitian
Selain menggunakan instrument tes, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa juga ditentukan melalui hasil wawancara. Hasil wawancara
siswa ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil jawaban siswa sebelumnya agar kemampuan siswa semakin jelas. Berikut ini merupakan
hasil analisis hasil wawancara siswa berdasarkan pengelompokan kriteria kemampuan siswa:
a. Siswa Berkemampuan Tinggi
Tabel 4.15 Analisis Hasil Wawancara S3
Butir
Kutipan Wawancara
Soal
Soal Pre-test
2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Jadi di soal itu aku disuruh menentukan jumlah jadah yang
bisa dipanggang dalam sekali pemanggangan jika
diketahui ukuran alat dan ukuran jadahnya.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S3 : Yang diketahui ukuran dari jadah yaitu (6 × 6) cm dan
ukuran alat pemanggang yaitu (28 × 20) cm.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S3 : Yang ditanyakan yaitu berapa banyak jadah yang dapat
dipanggang dalam satu kali proses.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S3 : Awalnya aku sempat coba pake konsep luas gitu. Jadi luas
pemanggang dibagi sama luas jadah. Tetapi saat dicoba
hasilnya bukan bilangan bulat. Kemudian aku coba pake

Analisis Hasil Wawancara
Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menjelaskan
langkah apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut. Subyek menjelaskan bagaimana ia bisa
menuliskan jawaban. Pada mulanya subyek mengerjakan soal
tersebut dengan menggunakan konsep luas karena soal seperti
itu identik dengan penggunaan luas. Akan tetapi setelah
dilakukan perhitungan menghasilkan jawaban yang tidak
bilangan bulat. Oleh sebab itu, subyek mulai mencoba
menggambarkan permasalahan itu secara nyata. Dengan
langkah inilah subyek menemukan cara mengerjakan soal
dengan membagi panjang pemanggang dengan panjang jadah
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P :
S3 :
P :
S3 :
P :
S3 :
P :
S3 :

cara yang lain yaitu pakai konsep keliling seperti yang aku
gambar itu. Disitu aku kerjainnya caranya digambar
kotaknya misalnya digambar ke samping 28 kebawah 20.
Nah 20 dibagi 6 yang 28 juga dibagi 6. Sisanya dibuang aja
jadi seperti yang aku jawab di situ. Sisanya engga ikut
karna jadahnya engga bisa dipotong. Selanjutnya hasil
pembagiannya aku kalikan jadi 4 × 3 = 12.
Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
Ukuran nampan sama ukuran wajik. Ditanya apakah
penjual dapat menjual 75 potong wajik
Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
Ukuran nampan dibagi ukuran wajik. Dikalikan dulu baru
dibagi. Lalu hasilnya ketemu 75 wajik.
Menurutmu konsep apa yang ada di soal tersebut?
Pakai konsep luas
Apa kesimpulanmu?
Penjualnya bisa menjual 75 wajik.

Soal Post-test
1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S3 : Yang diketahui di soal adalah masing-masing model
panjangnya 10 m dan lebarnya 6m. Aku disuruh memilih

dengan membuang sisa pembagian. Begitupun dengan lebar
pemanggang dan jadah. Selanjutnya subyek mengkalikan hasil
pembagian panjang dan lebar tersebut sehingga didapatkan
jawaban yang tepat. Subyek juga tidak lupa menuliskan
kesimpulannya.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu menyebutkan hal-hal
yang diketahui dalam soal untuk mendukung proses memeriksa.
Untuk dapat menjawab soal tersebut, subyek memeriksa
banyaknya irisan wajik menggunakan konsep luas. Siswa
menjelaskan langkah yang ia lakukan yaitu membagi ukuran
nampan wajik dengan ukuran potongan wajik yang diinginkan.
Oleh sebab itu didapatkan hasil 75 wajik.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek menuliskan kesimpulan
jawaban atas pemasalahan yang diberikan. Berdasarkan hasil
perhitungan sebelumnya diketahui bahwa wajik yang dihasilkan
ialah 75 buah. Oleh sebab itu, penjual tersebut mampu menjual
75 wajik sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.
Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Subyek juga dapat
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P :
S3 :
P :
S3 :

P :
S3 :

P :
S3 :

P :

rancangan yang bisa dipilih jika panjang kayunya cuman
32 m.
Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
Dilihat panjang setiap modelnya.
Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model
a?
Yang model a itu pake rumus keliling pesergi panjang. Jadi,
aku pake rumus keliling persegi panjang, 2(𝑝 + 𝑙 )
sehingga hasilnya menjadi 32 m.
Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model
b?
Yang model b itu pake keliling jajargenjang. Kalau
lebarnya itu tegak ke atas. Nah kan itu sisi miring jadi pasti
lebih panjang dari tingginya. Sehingga model b tidak
memenuhi syarat.
Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model
c?
Yang model c itu sama seperti model a. Jadi bentuknya
sama seperti persegi panjang a, cuman dimodif seperti
ditekuk berkelok-kelok. Jadi itu ngitungnya bisa ditarik
garis lurus di pojok kanan atas dan kiri atas. Jadi bentuknya
jadi persegi panjang. Jadi nanti kelilingnya akan sama
dengan model a.
Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model
d?

menjelaskan bagaimana proses ia memeriksa semua keliling dari
model rancangan pemagaran. Dalam tahap ini, subyek mampu
memberikan penjelasan atas proses memeriksanya dengan jelas
dan tepat.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek mampu memberikan
kesimpulan atas soal dengan tepat. Berdasarkan hasil di tahap
memeriksa, subyek mampu memberikan kesimpulan jawaban
dengan benar.
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S3 : Yang model d itu hampir sama seperti model a juga. Jadi
tinggal menarik garis di setiap pojok sisinya sehingga
membentuk persegi panjang. Nah kelilingnya itu sama.
P : Lalu, apa kesimpulanmu?
S3 : Rancangan yang bisa dipilih yaitu rancangan A, C dan D.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S3 : Engga ada kesulitan.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Diketahui ukuran monumennya yaitu (8 × 3) m. Ditanya
berapa banyak pagar yang ada di situ jika jaraknya 11 cm.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S3 : Caranya itu yang ukuran monumen dalam meter aku ubah
jadi sentimeter. Aku pakai rumus keliling persegi panjang
2(800 + 300) = 2 × 1100 hasilnya 2200. Selanjutnya,
aku bagi 11 karena jarak pagarnya 11 cm. Jadi hasilnya 200
tiang pagar.
P : Dari mana kamu mendapat rumus itu?
S3 : Itu rumusnya saya sudah tau sebelumnya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S3 : Saat mencari keliling itu. Awalnya aku menghitungnya
pake luas tapi karena engga ketemu lalu dikerjakan pake
keliling malah ketemu.
P : Mengapa bisa menduga menggunakan luas?

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar.
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S3 : Karena masih ragu dan bingung makanya awalnya
kepikiran menggunakan luas.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S3 : Ukuran ubin 15 × 15 cm dan ukuran ruangannya 1,5 × 1,5
m. Ditanyakan pola dan mana pola yang butuh ubin paling
sedikit
P : Menurutmu, jika ukuran ruangannya sepeti itu akan
membentuk bangun apa?
S3 : Ruangannya berbentuk persegi.
P : Coba ceritakan darimana inspirasimu dalam menggambar
pola pemasangan ubin itu!
S3 : Jadi model pemasangan 1 dan 2 itu model ubin di rumah
yang sering aku lihat. Kalo yang ketiga biasanya ada di mall
kak itu bentuknya persegi sama segitiga.
P : Menurutmu mana pola dengan penggunaan ubin paling
sedikit?
S3 : Menurutku semuanya sama. Karna ukuran ubin dan
ruangannya sama.
P : Dalam gambarmu ada ubin yang perlu dipotong sebelum
pemasangan, bagaimana pendapatmu? Apakah tetap
membutuhkan banyak ubin yang sama?
S3 : Walaupun dipotong potong hasilnya tetep sama. Hal ini
karena luasnya akan sama.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
 Dalam tahap merumuskan, subyek mampu menggambarkan
pola pengubinan dengan tepat. Subyek mampu memahami
bentuk dasar lantai yaitu persegi. Selanjutnya subyek mampu
menggambarkan pola pengubinan secara variatif.
 Dalam tahap merencanakan, dapat terlihat dari bagaimana
subyek mampu memperkirakan banyaknya keramik yang
diperlukan pada masing-masing pola yang telah ia gambar.
Dalam tahap ini, subyek menganggap bahwa dari ketiga pola
tersebut akan membutuhkan banyaknya keramik yang sama.
Subyek tidak memperhatikan pemotongan keramik sehingga
dalam tahap ini ia melakukan kekeliruan perhitungan.
 Dalam tahap memproduksi, subyek mampu menyelesaikan
permasalahan dengan memberikan kesimpuln bahwa dari ketiga
pola yang digambar membutuhkan banyak keramik yang sama
karena ukuran keramik dan ruangan yang sama. Kesimpulan
tersebut masih kurang tepat dikarenakan ia tidak memperhatikan
pemotongan keramik sehingga terjadi kesalahan perhitungan.
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S3 : Iya, ada kesulitan. Aku kesulitan mencari polanya.
Makanya yang ketiga seperti itu. Kalau suruh gambar
empat pola pasti sulit dan engga menemukan.

Tabel 4.16 Analisis Hasil Wawancara S14
Butir
Kutipan Wawancara
Soal
Soal Pre-test
2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S14 : Trus kalo yang nomer dua itu jadah buatannya (6 × 6)cm
dan ukuran pemanggang jadah ukurannya (28 × 20) cm.
Yang ditanya di soalnya perkirkanlah jumlah jadah yang
mampu dibuat oleh pemanggangnya gitu
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S14 : Jadi itu aku gambar aja kak alat pemanggangnya. Lalu aku
gambar jadah di dalamnya. Jadi ketemunya cuman 12.
P : Itu yang samping-sampingnya engga digambar jadah
kenapa?
S14 : Udah engga cukup kak kan ukuran jadahnya (6 × 6)cm.
Kebesaran.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S14 : Engga sih kak udah paham.

Analisis Hasil Wawancara
Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek menjelaskan bagaimana
ia bisa menuliskan jawaban. Cara yang digunakan subyek ialah
ia menggambar persegi panjang sebagai ilustrasi alat
pemanggang jadah dan juga menggambarkan persegi di dalam
persegi panjang untuk ilustrasi jadahnya. Subyek juga mampu
menjelaskan mengapa ia tidak menutupi seluruh gambar persegi
panjangnya dengan persegi karena menurutnya ukuran persegi
itu tidak berukuran (6 × 6)cm. Dalam tahap ini siswa terlihat
dapat menghubungkan konsep luas yang terlihat dari cara ia
menutupi persegi panjang dengan persegi tersebut. akan tetapi ia
juga memahami bahwa ukuran persegi yang digunakan juga
tetap harus berukuran (6 × 6)cm. Subyek juga tidak lupa
menuliskan kesimpulannya.
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P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S14 : Wajik pada nampan (30 × 20)cm. Lalu mengiris wajik
ukurannya (2 × 4)cm. Ditanyakan bisakah beliau
menjual 75 potong.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S14 : Menghitung wajik dalam nampan 30 × 20 = 600. Lalu
ukuran irisan itu 2 × 4 = 8. Terus 600 cm dibagi 8 cm
hasilnya 75 potong. Terus itu aku 75-75 buat tau berapa
kurangnya. Karena kurangya nol maka itu wajiknya pas.
P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan?
S14 : Kesimpulannya beliau bisa menjual 75 potong dari satu
nampan.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S14 : Engga ada kendala.
Soal Post-test
1
P : Coba sebutkan apa yang diketahui di soal!
S14 : Diketahui Pak Agus mempunyai 4 rancangan pagar
kebun.
P : Apa yang ditanyakan?
S14 : Rancangan yang dapat dipilih Pak Agus
P : Ada syarat khusus engga untuk pemilihan rancangannya?
S14 : Panjang kayunya cuman 32 kak.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S14 : Dicari keliling setiap gambar rancangannya kak.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diketahui untuk selanjutnya digunakan untuk
proses memeriksa. Untuk menjawab soal tersebut subyek
memeriksa banyaknya irisan wajik menggunakan konsep luas.
Subyek menjelaskan bagaimana ia mengkalikan ukuran nampan
dan juga mengkalikan ukuran wajik untuk selanjutnya dilakukan
proses pembagian. Selanjutnya ia mendapatkan hasil 75 wajik.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek menuliskan kesimpulan
jawaban atas pemasalahan yang diberikan. Berdasarkan hasil
perhitungan sebelumnya diketahui bahwa wajik yang dihasilkan
ialah 75 potong. Subyek melakukan proses pengurangan
ketersediaan wajik dengan permintaan wajik untuk menentukan
kekurangan wajik. Oleh karena hasilnya 0 maka dapat diketahui
bahwa wajiknya pas sehingga penjual dapat menjual 75 wajik.
Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Akan tetapi dalam proses
memeriksa setiap keliling gambar rancangannya, subyek belum
mampu memeriksa dengan baik. Pada rancangan kedua subyek
tidak mampu menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan unsur
yang masih belum diketahui. Pada bagian gambar c dan d,
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P :
S14 :
P :
S14 :
P :
S14 :
P :
S14 :
P :
S14 :
P :
S14 :
P :
S14 :

2

P :
S14 :
P

:

S14 :
P :

Coba jelaskan pada gambar a!
Kelilingnya itu 10m + 6m + 10m + 6m = 32m
Coba jelaskan pada gambar b!
Kelilingnya itu 10m + tingginya + 10m + tingginya =
20m + tingginya
Itu tingginya jadi berapa?
Engga tau kak. Engga diketahui.
Coba jelaskan pada gambar c!
Kelilingnya itu (4m × 2) + (1m × 8) + 6m + 10m =
32m
Coba jelaskan pada gambar d!
Kelilingnya itu 6m + 6m + 2m + 2m + (1m × 16) =
32m
Lalu apa kesimpulanmu?
Jadi, rancangan yang dapat dipilih Pak Agus adalah A, C
dan D.
Apakah kamu mengalami kesulitan?
Itu yang b kak masih salah kan jadi kesulitan disitu. Sama
yang C dan D itu harusnya menghitungnya kayak gimana
kan berkelok-kelok itu.
Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
Diketahui ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3)m.
Ditanyakan banyak tiang pagar Monumen Diponegoro
Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
Keliling 8m × 3m × 8m × 3m = 22m
Apakah betul itu dikalikan?

subyek juga menghitung keliling rancangan dengan melakukan
perkiraan atas ukuran rancangannya.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek mampu memberikan
kesimpukan atas soal dengan tepat. Walaupun dalam tahap
memeriksa belum dilakukan secara sempurna akan tetapi subyek
dapat memberikan kesimpulan yang sesuai.

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
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4

S14 : Eh bukan kak itu ditambah. Jadi keliling 8m + 3m +
8m + 3m = 22m. lalu diubah jadi sentimeter hasilnya
2200 cm. Cari tiang pagarnya itu 2200 ÷ 11 = 200 pagar
P : Apa kesimpulanmu?
S14 : Banyak tiang pagarnya yaitu 200 tiang pagar.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S14 : Engga kayaknya engga ada kesulitan.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S14 : Diketahui ukuran keramiknya (15 × 15)cm
P : Coba jelaskan gambar pola pengubinan yang kamu
gambarkan itu!
S14 : Itu pola pengubinan yang biasa diliat sehari-hari kak.
P : Pola manakah yang paling sedikit menggunakan keramik?
S14 : Pola yang mendatar karena jumlah ubinnya akan sama
yaitu 100 kak. Kalau yang belah ketupat itu pasti bakalan
lebih banyak karena pemotongan ubinnya.
P : Bagaimana cara kamu mendapatkan jumlah keramik itu?
S14 : Kalau yang mendatar itu pakai luas lantai dibagi dengan
luas keramiknya. Kalua yang belah ketupat itu asal tebak
sih kak tapi pasti lebih banyak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S14 : Itu menghitung banyak keramik pola kedua kak.

kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar. Akan tetapi, dalam
tahap ini juga subyek sempat salah menjelaskan tahapan
perhitungan tepatnya ketika menjelaskan bagaimana ia
menghitung keliling monumen. Oleh karena penulisan simbol
operasi hitung yang tidak jelas menyebabkan subyek salah
mengartikan operasi hitung yang dimaksud.
Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
 Dalam tahap merumuskan, subyek mampu menggambarkan
pola pengubinan dengan tepat. Subyek mampu memahami
bentuk dasar lantai yaitu persegi. Selanjutnya subyek mampu
menggambarkan pola pengubinan secara variatif dan tepat.
 Dalam tahap merencanakan, dapat terlihat dari bagaimana
subyek mampu memperkirakan banyaknya keramik yang
diperlukan pada masing-masing pola yang telah ia gambar.
Dalam tahap ini, subyek tidak mampu menjelaskan bagaimana
mendapatkan kebutuhan keramik untuk pola kedua. Ia hanya
mampu menuliskan perkiraan banyaknya keramik saja. Akan
tetapi, perkiraan untuk pola 1 dan 3 suda tepat dan ia mampu
menjelaskan dengan baik.
 Dalam tahap memproduksi, subyek mampu menyelesaikan
permasalahan dengan memberikan kesimpuln bahwa dari ketiga
pola yang digambar pola mendatar akan menggunakan keramik
lebih sedikit. Pola mendatar yang dimaksud ialah pola satu dan
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tiga. Dalam tahap ini, subyek mampu memberikan jawaban
dengan tepat.

b. Siswa Berkemampuan Sedang
Tabel 4.17 Analisis Hasil Wawancara S1
Butir
Kutipan Wawancara
Soal
Soal Pre-test
2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S1 : Nomor dua itu disuruh menghitung jadah yang muat di satu
loyang pemanggang.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S1 : Ukuran dari jadah yaitu (6 × 6) cm. Ukuran alat
pemanggangnya (28 × 20) cm.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S1 : Ditanya banyak jadah dalam sekali proses pemanggangan
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S1 : Jadi ukuran dari loyangnya itu aku kalikan trus aku bagi
sama ukuran jadahnya. Dikalikan dulu ukurannya. Terus
aku bagi hasilnya 15.
P : Lalu itu ada tulisnya terdekat itu artinya apa ya?
S1 : Hasilnya kan engga pas gitu kak. Engga bulat jadinya aku
bulatin. Cari yang terdekat. Jadi 15.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S1 : Jadi dalam satu loyang dapat memuat 15 jadah.

Analisis Hasil Wawancara
Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek masih belum tepat dalam
memberikan langkah penyelesaian jawaban. Subyek
mengerjakan dengan menggunakan konsep luas dan akhirnya
menemukan jawaban yang tidak bulat. Dengan situasi ini subyek
hanya melakukan pembulatan kebawah untuk mendapatkan
jawaban yang bulat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi
nyata dalam kehidupan.
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P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S1 : Engga ada kak.
4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S1 : Diketahui ukuran nampan (30 × 20) cm dan ukuran wajik
(2 × 4) cm. Ditanya apakah ibu tersebut dapat menjual 75
potong wajik
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S1 : Ukuran nampan dibagi ukuran wajik. Jadi 30 dikali 20 lalu
dibagi sama 2 dikali 4. Hasilnya 600 dibagi 8 hasilnya 75
potong.
P : Menurutmu konsep apa yang ada di soal tersebut?
S1 : Pakai konsep luas
P : Mengapa menggunakan cara yang itu?
S1 : Udah pernah tau cara ini kak.
P : Apa kesimpulanmu?
S1 : Ibu tersebut bisa menjual 75 potong wajik.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S1 : Engga ada kak. Sudah paham.
Soal Post-test
1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S1 : Nomor 1 itu disuruh nentuin mana gambar yang keliling
maksimalnya 32 meter.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diketahui untuk selanjutnya digunakan untuk
proses memeriksa. Untuk menjawab soal tersebut subyek
memeriksa banyaknya irisan wajik menggunakan konsep luas.
Subyek menjelaskan bagaimana ia mengkalikan ukuran nampan
dan juga mengkalikan ukuran wajik untuk selanjutnya dilakukan
proses pembagian. Selanjutnya ia mendapatkan hasil 75 wajik.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek menuliskan kesimpulan
jawaban atas pemasalahan yang diberikan. Subyek memberikan
kesimpulan dengan mendasarkan pada hasil perhitungan
sebelumnya sehingga mengetahui bahwa penjual dapat menjual
75 wajik.

Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Akan tetapi, subyek belum
mampu memeriksa dengan baik. Pada rancangan b subyek tidak
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S1 : Aku cari keliling setiap modelnya lalu dicek apakah
memenuhi 32 meter itu.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model a?
S1 : Aku pake rumus keliling persegi panjang, 2(𝑝 + 𝑙 ) =
2(10 + 6) = 2 × 16 sehingga hasilnya menjadi 32 m. Bisa
dipilih.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model b?
S1 : Aku tambahin semua sisinya kak. Jadi 10 + 10 + √12 +

2

√12 = 20 + 2√12 = 20 + 4√3 m.
P : Itu √12 didapat darimana ya?
S1 : Sisi yang miring itu kak. Aku misalin aja segitu. Kira-kira
aja.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model c?
S1 : Yang c itu hampir sama kayak yang d juga kak jadi kan itu
berkelok kelok tapi sebetulnya itu sama aja panjangnya.
Jadi kelilingnya sama kayak bagian a jadi ditambahin
semua sisinya. Yang c hasilnya 32 yang d itu 22. Eh itu 32
deng kak salah hitung.
P : Lalu kesimpulanmu apa?
S1 : Model yang bisa dipilih Pak Agus yang A,C dan D kak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S1 : Itu sih kak yang b kan ada sisi miring itu carinya bagaimana
soalnya aku cuman asal tebak aja itu.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

mampu menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan proses
perhitungan keliling. Ini ditunjukkan saat siswa tidak mampu
menjelaskan bagaimana mendapatkan nilai √12. Selain itu,
subyek juga menyadari adanya kesalahan hitung pada bagian
gambar c.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek mampu memberikan
kesimpulan atas soal dengan tepat. Walaupun dalam tahap
memeriksa belum dilakukan secara sempurna akan tetapi subyek
dapat memberikan kesimpulan yang sesuai.

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
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4

S1 : Nomor dua itu disuruh menghitung banyak tiang yang ada
di monumennya.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S1 : Ukuran dari monumennya (8 × 3) m. Jarak antar tiangnya
11 cm.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S1 : Jadi cari keliling monumennya dulu pake rumus persegi
panjang. Hasilnya 22 m aku jadiin sentimeter jadinya 2200
cm. Lalu cari banyak tiangnya itu caranya kelilingnya
dibagi jarak. Jadi 2200 dibagi 11 hasilnya 200 batang.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S1 : Banyak tiang pagar monumen ada 200 batang.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S1 : Engga ada kak.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S1 : Di soal itu kita diminta menggambar 3 pola pemasangan
keramik lalu ditanyakan pola yang paling sedikit pake
keramiknya.
P : Menurutmu, jika ukuran ruangannya 1,5 × 1,5m sepeti itu
akan membentuk bangun apa?
S1 : Persegi kak.
P : Coba ceritakan darimana inspirasimu dalam menggambar
pola pemasangan keramik itu!
S1 : Kalau yang 1 sama 2 itu banyak dilihat sehari-hari kak.
Kalo yang nomer 3 itu kayak model masang batako kak.

 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar. Subyek juga
menjelaskan adanya proses konversi satuan dan ini dilakukan
dengan tepat.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
 Dalam tahap merumuskan, subyek mampu menggambarkan
pola pengubinan dengan tepat. Subyek mampu memahami
bentuk dasar lantai yaitu persegi. Selanjutnya subyek mampu
menggambarkan pola pengubinan secara variatif.
 Dalam tahap merencanakan, subyek terlihat kesulitan dalam
memperkirakan jumlah keramik yang dibutuhkan dalam setiap
polanya. Subyek hanya mampu memperkirakan banyak keramik
pada pola pertama. Sedangkan untuk pola dua dan tiga
menurutnya perlu memperhatikan pemotongan keramiknya.
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P : Lalu, dari ketiga pola itu mana yang paling sedikit
keramiknya?
S1 : Pola 1 kak. Karena tidak ada pemotongan keramik.
P : Kalau pola yang lain itu kira-kira butuh berapa banyak
keramik?
S1 : Engga tau kak susah hitungnya. Kalau yang nomer 1 kan
dihitung pake rumus luas. Kalau 2 dan 3 harus diliat cara
potong keramiknya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S1 : Menghitung banyak keramik di pola lainnya kak.

 Dalam tahap memproduksi, subyek mampu menyelesaikan
permasalahan dengan memberikan kesimpulan bahwa dari
ketiga pola yang digambar, pola 1 adalah pola dengan
penggunaan keramik paling sedikit. Kesimpulan yang diberikan
oleh subyek masih kurang tepat karena pola ketiga juga
memiliki banyak keramik yang sama dengan pola pertama.

Tabel 4.18 Analisis Hasil Wawancara S10
Butir
Kutipan Wawancara
Soal
Soal Pre-test
2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S10 : Diketahui ukuran jadah (6 × 6) cm dan ukuran
pemanggang Yu Narni (28 × 20) cm. Ditanya perkiraan
jadah yang mampu dipanggang sekali proses.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S10 : Ukuran jadah itu kan (6 × 6) jadinya 36 ukuran satu
jadahnya. Selanjutnya ukuran alat pemanggang kan
(28 × 20) jadi 560. Lalu ukuran alat pemanggang dibagi
dengan ukuran jadahnya.

Analisis Hasil Wawancara
Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek masih belum tepat dalam
memberikan langkah penyelesaian jawaban. Subyek
mengerjakan dengan menggunakan konsep luas dan akhirnya
menemukan jawaban yang tidak bulat. Dengan situasi ini subyek
hanya melakukan pembulatan ke bawah untuk mendapatkan
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P

: Disitu kan hasilnya 15,66 yang bukan bilangan bulat.
Mengapa kamu tuliskan jawabannya 15?
S10 : Perkiraan aja sih makanya dibulatkan kebawah.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S10 : Kesulitan dimenghitungnya itu harus pake keliling apa
pake luas. Kan bisa juga dihitung dari kelilingnya juga.
P : Kalau menggunakan keliling hasilnya seperti apa?
S10 : Belum mencoba karena masih bingung
4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S10 : Diketahui ukuran cetakan wajik (30 × 20) cm. Irisan
wajik itu ukuran satunya (2 × 4)cm. Ditanyakan beliau
bisa menjual wajik sebanyak 75 potong atau engga.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S10 : Ukuran cetakan yang ada isinya (30 × 20) dikalikan
hasilnya 600 cm2 . Lalu ukuran wajik itu (2 × 4) =
8 cm2 . Dapetnya 75 itu dari 600 dibagi 8 jadi ketemu 75
wajik.
P : Apa kesimpulan yang kamu dapatkan?
S10 : Kesimpulannya iya beliau bisa menjual wajik sebanyak
75.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S10 : Engga ada kendala.
Soal Post-test

jawaban yang bulat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi
nyata dalam kehidupan.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diketahui untuk selanjutnya digunakan untuk
proses memeriksa. Subyek menjelaskan idenya untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. subyek mampu
menjelaskan secara bertahap dimulai dari proses mengkalikan
ukuran cetakan. Selanjutnya menghitung ukuran wajik dengan
mengkalikan ukurannya. Setelahnya, subyek melakukan proses
pembagian ukuran cetakan dengan ukuran wajik sehingga
didapat jawaban 75 wajik.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek menuliskan kesimpulan
jawaban atas pemasalahan yang diberikan. Subyek memberikan
kesimpulan dengan mendasarkan pada hasil perhitungan
sebelumnya sehingga mengetahui bahwa penjual dapat menjual
75 wajik.
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1

P :
S10 :
P :
S10 :
P :
S10 :
P :
S10 :
P :
S10 :

P :
S10 :
P :
S10 :
2

P :
S10 :
P :
S10 :

Coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal!
Luasnya 10 m tingginya 6 m. Panjang kayu 32 m.
Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
Ditanya rancangan yang bisa dipilih Pak Agus.
Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
Dilihat keliling setiap modelnya.
Keliling yang kamu tuliskan itu, keliling model yang
mana?
Keliling yang aku tulis itu keliling untuk pola A dan B.
Untuk keliling pada pola C dan D?
Jika yang C dan D kan berkelok kelok tidak lurus. Jadi
kalau misalnya seperti iu jadi lebih panjang. Lebih dari 32
meter.
Lalu, apa kesimpulanmu?
Rancangan yang bisa dipilih yaitu rancangan A dan B.
Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
Kesulitan dimilih rutenya itu antara yang lurus dengan
yang berkelok itu sama panjang atau tidak.
Coba apa yang kamu ketahui dalam soal nomor 2?
Diketahui ukuran monumennya yaitu (8 × 3) m. Jarak
tiang pagar antar tiang itu 11 cm.
Apa yang ditanyakan dalam soal?
Yang ditanyakan banyak tiang pagar Monumen
Diponegoro.

Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Akan tetapi, subyek belum
mampu memeriksa dengan baik. Subyek berpendapat bahwa
keliling rancangan a dan b sama karena ia mengabaikan sisi
miring pada rancangan b. Sisi miring tersebut dianggap
memiliki ukuran yang sama dengan lebarnya. Selain itu, subyek
juga melakukan kesalahan persepsi pada rancangan c dan d, di
mana ia menganggap bahwa rancangan yang memiliki lintasan
berkelok memiliki keliling yang lebih panjang.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek tidak mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat. Hal ini karena pada tahap
sebelumnya subyek juga tidak mampu melakukan tahap
memeriksa dengan tepat.

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
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P

4

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S10 : Keliling monumen 2 × (8 + 3) = 22 meter diubah jadi
sentimeter hasilnya 2200. Banyak tiang pagar dihitung
dengan dibagi 11 lalu ditambah 1 jadi hasilnya 201.
P : Mengapa ditambahkan satu?
S10 : Satunya itu seperti kelebihan pagarnya sebagai cadangan.
Biasanya kalo ketemu hasilnya suka ada kelebihannya
jadi ditambah satu.
P : Apakah
kamu
mengalami
kesulitan
dalam
menyelesaikan soal tersebut?
S10 : Bingung di menghitung pagarnya biar bisa pas.
P : Sebutkan apa yang diketahui dalam soal!
S10 : Keramik bahan batu ukurannya 15 × 15 cm.
P : Apa yang ditanyakan dalam soal?
S10 : Ditanya gambarkan 3 pola pemasngan keramik pada
lantai ukuran 1,5 × 1,5 m. dan pola mana yang
menggunakan keramik lebih sedikit.
P : Menurutmu, jika ukuran ruangannya sepeti itu akan
membentuk bangun apa?
S10 : Lantainya berbentuk persegi.
P : Coba
ceritakan darimana
inspirasimu
dalam
menggambar pola pemasangan ubin pertama!
S10 : Diikutin dari pola lantai yang berbentuk persegi itu.
Kalau yang ini tuh terinspirasi dari lewat-lewat gitu biasa
terlihat.

ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar. Subyek juga
menjelaskan adanya proses konversi satuan dan ini dilakukan
dengan tepat. Akan tetapi, dalam tahap ini subyek memiliki
jawaban yang sedikit unik karena ia menambahkan unsur
cadangan dalam jawabannya. Subyek menghitung banyak tiang
pagar dengan konsep pembagian keliling dengan jarak antar
tiang dan ditambahkan dengan satu tiang sebagai cadangan.
Menurutnya, hal ini dimaksudkan sebagai cadangan saja.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
 Dalam tahap merumuskan, subyek mampu menggambarkan tiga
pola pengubinan. Subyek juga memahami bahwa ruangan yang
dimaksud
berbentuk
persegi.
Akan
tetapi
dalam
menggamabrkan
poal
pengubinan
kedua,
subyek
menggambarkan lantai ruangan tersebut berbentuk belah
ketupat. Apabila dicermati maka pola kedua dan pertama
memiliki rancangan yang serupa. Oleh sebab itu, subyek hanya
mampu menggambarkan dua macam rancangan yang tepat yaitu
rancangan satu dan tiga.
 Dalam tahap merencanakan, subyek mampu menjelaskan
bagaimana ia memperkirakan jumlah keramik yang dibutuhkan
pada masing-masing pola. Pola pertama dihitung dengan
melakukan operasi pembagian pada luas ruangan dengan luas
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P

: Bagaimana cara menentukan banyak ubin yang
dibutuhkan?
S10 : Ukuran lantai dibagi ukuran satu ubin. Hasilnya jadi 100.
P : Bagaimana dengan pola kedua?
S10 : Pola kedua bentuknya belah ketupat. Cara menncarinya
sama tapi pake rumus belah ketupat.
P : Bentuk lantainya kan persegi mengapa digambar itu
belah ketupat?
S10 : Kalau belah ketupat kan ada perseginya seperti dipotong
potong gitu
P : Baiklah. Bagaimana dengan pola ketiga?
S10 : Pola ketiga ubin yang bentuk persegi diubah jadi segitiga.
Ukuran lantai kan sama dibagi luas segitiga. Ketemunya
tetap 100 ubin.
P : Lalu apa kesimpulanmu?
S10 : Ketiga pola membutuhkan banyak ubin yang sama
karena luasnya sama.
P : Apakah
kamu
mengalami
kesulitan
dalam
menyelesaikan soal tersebut?
S10 : Kesulitan di menggambar bentuk polanya.

ubin. Pola kedua dihitung dengan menggunakan luas belah
ketupat. Pola ketiga dihitung menggunakan luas segitiga.
 Dalam tahap memproduksi, subyek mampu menyelesaikan
permasalahan dengan memberikan kesimpulan bahwa dari
ketiga pola yang digambar semuanya membutuhkan keramik
yang sama. Kesimpulan ini masih kurang tepat karena subyek
tidak memperhatikan kaidah pemotongan keramik sehingga
hanya menggunakan konsep luas saja.

c. Siswa Berkemampuan Rendah
Tabel 4.19 Analisis Hasil Wawancara S7
Butir
Soal
Soal Pre-test

Kutipan Wawancara

Analisis Hasil Wawancara
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P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S7 : Kalau nomor 2 itu ada ukuran jadah (6 × 6) cm dan alat
pemanggang ukurannya (28 × 20) cm. ditanya perkiraan
jumlah jadah sekali proses.
P : Bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut?
S7 : Aku bacain caranya aja ya kak. Jadi tu dari ukuran alat
pemanggangnya dikaliin. 28 × 20 = 560. Lalu ukuran
jadah juga dikaliin. 6× 6 = 36. Kalau udah lalu cara cari
jumlah jadahnya itu 560 dibagi 36. Hasilnya kurang lebih
15 biji
P : Kenapa kok hasilnya kurang lebih?
S7 : Hasilnya tuh koma koma kak. Lalu aku tulis 15 aja.
P : Hasilnya berapa aslinya?
S7 : 15,56 kak. Aku bulatin ke bawah aja.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S7 : Jadi perkiraan sekali proses 15 biji.
P : Menurutmu konsep apa yang dipakai di soal itu?
S7 : Apa ya kak. Engga tau eh. Aku cuman kaliin ukurannya.
Luas apa ya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S7 : Engga sih kak cuman bingung aja kok hasilnya engga pas
ya.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S7 : Ukuran nampan (30 × 20) cm dan ukuran wajik (2 ×
4) cm. Ditanya apakah bisa menjual wajik sebanyak 75
potong.

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek masih belum tepat dalam
memberikan langkah penyelesaian jawaban. Subyek belum
mampu menghubungkan antara konsep matematis dengan
keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan
dengan dengan langkah pengerjaan yang diceritakan subyek
tidak memperhatikan pemotongan jadah. Hal ini karena ukuran
jadah tidak mungkin akan diubah-ubah disesuaikan dengan
ruang tersisa di alat pemanggang.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diketahui untuk selanjutnya digunakan untuk
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P : Bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut?
S7 : Ukuran nampan dikalikan, 30 × 20 = 600. Lalu ukuran
wajik 2 × 4 = 8. Banyak wajik dicari dengan 600 dibagi 8.
Hasilnya 75. Itu tulisanku maksudnya 600 ya kak.
P : Oke. Apa kesimpulanmu?
S7 : Bu Cunduk dapat menjual wajik sebanyak 75 potong.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S7 : Engga ada kak. Sudah paham.

Soal Post-test
1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S7 : Nomor 1 itu disuruh nentuin mana rancangan yang bisa
dipilih Pak Agus.
P : Apa yang diketahui dari soal?
S7 : Diketahui ada tiga bangun A, B, C, dan D. Lalu ada panjang
kayu 32 m.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S7 : Jadi di soal ini aku cari keliling keempat bangunnya.
Keliling bangun A, B, C dan D itu sama maka semuanya
32 m.
P : Bagaimana kamu mengetahui kelilingnya 32 m?
S7 : Dari bangun A itu aku tambahin semuanya jadi 10 + 6 +
10 + 6 = 32m.

proses memeriksa. Subyek menjelaskan idenya untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Subyek mampu
menjelaskan secara bertahap dimulai dari proses mengkalikan
ukuran nampan. Selanjutnya menghitung ukuran wajik dengan
mengkalikan ukurannya. Setelahnya, subyek melakukan proses
pembagian ukuran cetakan dengan ukuran wajik sehingga
didapat jawaban 75 wajik.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek menuliskan kesimpulan
jawaban atas pemasalahan yang diberikan. Subyek memberikan
kesimpulan dengan mendasarkan pada hasil perhitungan
sebelumnya sehingga mengetahui bahwa penjual dapat menjual
75 wajik.
Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Akan tetapi, subyek belum
mampu memeriksa dengan baik. Subyek berpendapat bahwa
keempat rancangan gambar tersebut memiliki keliling yang
sama yaitu 32 m. Subyek menganggap bahwa sisi miring pada
rancangan b memiliki ukuran yang sama dengan lebarnya
sehingga memiliki keliling yang sama.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek tidak mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat. Hal ini karena pada tahap
sebelumnya subyek juga tidak mampu melakukan tahap
memeriksa dengan tepat.
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P : Kalau yang bangun B itu akan agak miring sisinya itu
bagaimana?
S7 : Sama aja kak kelilingnya. Kan panjangnya diketahui 6.
P : Lalu kesimpulanmu apa?
S7 : Rancangan yang dipilih Pak Agus adalah bangun A, B, C
dan D.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S7 : Engga sih kak.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S7 : Ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3) m. Jarak antar tiang
pagar 11 cm.
P : Apa yang ditanyakan di soal?
S7 : Banyak tiang pagar yang ada di Monumen Diponegoro.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S7 : Cari keliling monumennya. Rumusnya jadi 2 × (8 + 3) =
22m. Lalu diubah jadi sentimeter hasilnya 2200 cm.
mencari banyak tiang pagar caranya 2200 ÷ 11 = 200
tiang.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S7 : Banyak tiang pagar Monumen Diponegoro ada 200 tiang.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S7 : Engga ada kak.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar. Subyek juga
menjelaskan adanya proses konversi satuan dan ini dilakukan
dengan tepat.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
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S7 : Aku engga begitu paham sih kak. Intinya suruh gambar 3
pola terus mencari pola dengan keramik paling sedikit.
P : Coba ceritakan apa yang kamu kerjakan ini!
S7 : Jadi aku hitung luas keramiknya itu
15 × 15 =
2
225cm dan hitung luas lantai 1,5 × 1,5 = 2,25m2 . Terus
aku engga tau harus dijawab dimana lagi.
P : Tujuan kamu menghitung itu apa?
S7 : Mau cari banyak keramiknya kak.
P : Lalu, untuk pola gambarnya?
S7 : Polanya aku sebutin aja kak jadi pola sejajar, diagonal sama
tegak.
P : Coba kamu jelaskan!
S7 : Pola sejajar itu pola yang kayak biasanya di lantai rumah
itu kak. Terus kalo diagonal tuh maksudnya dibentuk belah
ketupat gitu. Terus kalo pola tegak tuh kayak sejajar tapi
bentuknya persegi panjang kak.
P : Di soal kan ukuran keramiknya (15 × 15)cm. menurutmu
itu bentuknya seperti apa?
S7 : Persegi kak.
P : Lalu dari tiga pola itu mana yang lebih sedikit keramiknya?
S7 : Engga tau kak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S7 : Engga tau gimana ngerjainnya kak. Engga paham.
P : Engga pahamnya gimana?
S7 : Engga paham soalnya kak.

 Dalam tahap merumuskan, subyek belum mampu
menggambarkan pola pengubinan. Ia hanya menyebutkan polapola pengubinan tersebut. akan tetapi ia mampu menjelaskan
seperti apa pola pengubinan yang ia rencanakan.
 Dalam tahap merencanakan, subyek tidak mampu
memperkirakan banyaknya keramik pada masing-masing pola
yang sudah disebutkan.
 Dalam tahap memproduksi, subyek juga belum mampu
memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diberikan
karena ia tidak mampu memahami soal dengan baik.
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Tabel 4.20 Analisis Hasil Wawancara S15
Butir
Kutipan Wawancara
Soal
Soal Pre-test
2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S15 : Diketahui ukuran jadah (6 × 6) cm dan ukuran alat
pemanggang (28 × 20) cm. Ditanyakan jumlah jadah
yang mampu dimuat pemanggang dalam sekali proses
pemanggangan.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S15 : Yang pertama mencari luas satu jadah. Jadi 6 dikali 6
sehingga hasilnya 36 cm. Selanjutnya menghitung luas
alat pemanggang, 28 dikali 20 hasilnya 560 cm. Lalu
dihitung jumlah jadahnya dihitung dengan membagi luas
alat pemanggang dengan luas jadah. Jadi 560 dibagi 36.
Hasilnya 15,56 dibulatkan ke 15.
P : Mengapa kamu tuliskan jawabannya 15?
S15 : Dibulatkan aja kak.
P : Kenapa dibulatkannya ke bawah seperti itu?
S15 : Perkiraan aja kak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S15 : Bingung biar menghitung jumlah jadahnya bisa pas itu
gimana.

Analisis Hasil Wawancara
Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan
informasi yang diberikan dan juga ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek masih belum tepat dalam
memberikan langkah penyelesaian jawaban. Subyek belum
mampu menghubungkan antara konsep matematis dengan
keadaan nyata dalam kehiduoan sehari hari. Hal ini ditunjukkan
dengan dengan langkah pengerjaan yang diceritakan subyek
tidak memperhatikan pemotongan jadah. Hal ini karena ukuran
jadah tidak mungkin akan diubah-ubah disesuaikan dengan
ruang tersisa di alat pemanggang.
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P

: Untuk jawaban soal nomor 3 dan 4, apakah sudah di
kumpulkan ke Pak Agus?
S15 : Belum kak. Saat itu belum aku kerjain jadi engga aku
kumpulin.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan
soal nomor 3 dan 4?
S15 : Sebetulnya engga sih kak. Cuman waktu itu pas ada tugas
lain juga jadinya cuman aku kerjain dua trus dikumpulin.
Soal Post-test
1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S15 : Diketahui ada 4 rancangan pagar dan panjang kayu yang
dimiliki untuk membuat pagar 32m. Ditanyakan
rancangan ang dapat dipilih Pak Agus.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S15 : Mencari keliling tiap rancangan kak. Rancangan A kan
bentuknya persegi panjang. Jadi pake rumus keliling
persegi panjang, 2 × (10 + 6) = 2 × 16 = 32 m. Kalau
yang rancangan B itu ditambahkan semuanya aja kak. Jadi
10 + 6 + 10 + 6 = 32m. Kalau rancangan C dan D tidak
dapat dipilih karena memiliki banyak sisi.
P : Kenapa C dan D tidak dapat dipilih?
S15 : Karena kalo banyak sisi makin panjang.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S15 : Jadi yang dapat dipilih Pak Agus adalah rancangan A dan
B.

Subyek tidak mengerjakan soal pada bagian ini sehingga peneliti
tidak dapat melakukan analisis.

Soal nomor 1 merupakan soal dalam tahap C5, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C5.
 Dalam tahap memeriksa, subyek mampu mengetahui informasi
apa sajakah yang ada dalam soal. Akan tetapi, subyek belum
mampu memeriksa dengan baik. Subyek berpendapat bahwa
keliling rancangan a dan b sama karena ia mengabaikan sisi
miring pada rancangan b. Sisi miring tersebut dianggap
memiliki ukuran yang sama dengan lebarnya. Selain itu, subyek
juga melakukan kesalahan persepsi pada rancangan c dan d, di
mana ia menganggap bahwa rancangan yang memiliki banyak
sisi memiliki keliling yang lebih panjang.
 Dalam tahap mengkritisi, subyek tidak mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat. Hal ini karena pada tahap
sebelumnya subyek juga tidak mampu melakukan tahap
memeriksa dengan tepat.
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: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S15 : Tidak kak.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S15 : Diketahui ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3)m dan
jarak antar tiang 11 cm. Ditanya banyak tiang pagar
Monumen Diponegoro.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal
tersebut!
S15 : Mencari keliling monumen pake rumus keliling persegi
panjang. Jadi 2 × (8 + 3) = 2 × 11 = 22 m. Lalu
diubah ke satuan sentimeter sehingga hasilnya 2200 cm.
Mencari banyak pagar dengan cara 2200 ÷ 11 = 200
buah.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S15 : Banyak pagar Monumen Diponegoro ada 200 buah.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
S15 : Tidak kak.
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S15 : Diketahui ukuran ubin (15 × 15)cm. ditanyakan
gambarkan pola pemasangan ukuran (1,5 × 1,5)m dan
gambar manakah yang menggunakan ubin paling sedikit.
P : Coba ceritakan tentang jawaban yang sudah kamu
tuliskan ini!
S15 : Gambar pola 1 yang aku buat itu sama kayak ubin pada
umumnya. Terus aku cari banyak keramik di pola itu

Soal nomor 2 merupakan soal dalam tahap C4, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C4.
 Dalam tahap membedakan, subyek mampu menyebutkan apa
saja informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
 Dalam tahap menghubungkan, subyek mampu menghubungkan
konsep keliling dengan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Subyek mampu menjelaskan bagaimana
ia menghitung keliling dari monumen dan juga bagaimana ia
menghitung perkiraan banyak tiang pagar. Subyek juga
menjelaskan adanya proses konversi satuan dan ini dilakukan
dengan tepat.

Soal nomor 4 merupakan soal dalam tahap C6, sehingga peneliti
akan menganalisis menggunakan indikator C6.
 Dalam tahap merumuskan, subyek mampu menggambarkan tiga
pola pengubinan. Subyek juga memahami bahwa ruangan yang
dimaksud berbentuk persegi. Selanjutnya subyek mampu
menggambarkan pola pengubinan secara variatif.
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:

S15 :

P :
S15 :

P :
S15 :

P

:

S15 :
P

:

S15 :

caranya dengan mencari luas lantai. Luas lantai itu
(1,5 × 1,5)m = (150 × 150)cm = 3000cm. Lalu luas
ubin (15 × 15)cm = 30cm. Mencari banyak ubin
caranya 3000 dibagi 30 jadi hasilnya 100 ubin.
Pada bagian menghitung luas itu apakah kamu memang
betul mengkalikannya?
Oh iya kak salah itu malah aku tambah ya. Itu harusnya
22500 dan 225 ya. Lupa kak tapi banyak ubinnya bener
100 kok.
Lalu untuk pola yang kedua dan ketiga bagaimana?
Pola kedua itu bentuknya belah ketupat biasa dilihat juga
kak. Menurutku ini ubinnya bakalan lebih banyak dari
pola satu karena rumit dan banyak potongan. Pola ketiga
juga hampir sama dengan pola kedua.
Jadi apa kesimpulanmu?
Yang menggunakan keramik paling sedikit adalah pola 1
karena pola satu itu banyak keramiknya pas engga perlu
dipotong. Kalau untuk pola 2 dan 3 itu rumit dan lebih
banyak dilakukan pemotongan ubin.
Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
Itu kak menghitung banyak keramiknya yang sulit. Selain
itu juga menggambar pola yang ketiga itu juga sulit.
Kalau saya minta menggambra pola keempat polanya
akan seperti apa?
Engga tau kak susah. Yang tiga aja udah sulit..

 Dalam tahap merencanakan, subyek mampu menjelaskan
bagaimana ia memperkirakan jumlah keramik yang dibutuhkan
pada masing-masing pola. Pada pola pertama, subyek
mengalami
kesalahan perhitungan.
Subyek
mampu
memperbaiki perhitungan banyak keramik dengan tepat.
Selanjutnya dalam memperkirakan banyak keramik pada pola
kedua dan ketiga, ia hanya melihat dari segi kerumitan dan
pemotongan keramik. Ia berpendapat bahwa jika mengalami
proses pemotongan maka akan membutuhkan keramik yang
lebih banyak.
 Dalam tahap memproduksi, subyek mampu menyelesaikan
permasalahan dengan memberikan kesimpulan bahwa pola
pengubinan yang membutuhkan keramik paling sedikit adalah
pola pertama. Jawaban yang diberikan subyek masih belum
tepat.
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C. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Deskripsi Pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL)

berbasis

etnomatematika untuk membelajarkan materi segiempat pada siswa kelas VII
A di SMP Tarakanita
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis etnomatematika
dalam materi segiempat merupakan suatu proses pembelajaran yang
menggunakan permasalahan nyata berkaitan dengan budaya di sekitar siswa
yang digunakan untuk membentuk pemahaman siswa mengenai materi
segiempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, secara ideal proses pembelajaran
tersebut akan memiliki 5 langkah pembelajaran. Langkah-langkah itu antara
lain :
a. Orientasi masalah yang berkaitan dengan budaya setempat
Dalam tahap ini, guru akan mendeskripsikan permasalahan dan kegiatan
yang akan dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.
b. Mengorganisasi siswa
Dalam tahap ini, guru membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4
siswa dan selanjutnya diberikan LKS sebagai panduan kegiatan diskusi.
c. Membimbing penyelidikan
Dalam tahap ini, guru membimbing siswa bekerja dalam kelompok untuk
menggali dan menemukan informasi.
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil
Dalam tahap ini, guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain
memberikan tanggapan.
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah
Dalam tahap ini, guru memberikan peneguhan atas jawaban yang telah
diberikan siswa.
Langkah-langkah pembelajaran itu telah termuat dalam lembar
observasi yang digunakan sebagai catatan kegiatan pembelajaran yang telah
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terlaksana. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hanya ada 8 dari 23
indikator saja yang terpenuhi. Nilai yang diperoleh untuk kegiatan
pembelajaran

tersebut

sekitar

34,78.

Dengan

demikian,

kegiatan

pembelajaran yang dilakukan masih kurang baik.
Kekurangan dalam pembelajaran ini disebabkan oleh dampak dari
pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan pembelajaran dilaksanakan
secara online. Pada rencana awal, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan
secara daring mengunakan media Zoom Meeting agar dapat terkondisi seperti
pembelajaran biasanya. Akan tetapi menjelang hari penelitian, terjadi
perubahan rencana yaitu pembelajaran tidak disarankan menggunakan media
Zoom Meeting karena adanya kebijakan sekolah menindaklanjuti saran dari
orangtua siswa. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran hanya bisa dilakukan
dengan media Whatsapp. Dengan adanya perubahan rancangan pembelajaran
ini akhirnya menyebabkan beberapa indikator tidak terpenuhi karena
pembelajaran tidak dilaksanakan menggunakan video conference.
Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti akan mencoba menguraikan
kegiatan pembelajaran yang terlaksana dengan tetap mengkaitkan dengan
sintak pembelajaran PBL berbasis etnomatematika sebagai berikut :
a. Orientasi masalah yang berkaitan dengan budaya setempat
Dalam tahap ini, guru memberikan gambaran mengenai kegiatan yang
akan dilakukan siswa dalam pembelajaran tersebut. Untuk memberikan
gambaran siswa mengenai permasalahan yang diberikan pada hari itu
maka guru mengirimkan file LKS berbasis etnomatematika yang telah
disusun peneliti. Dalam LKS yang disusun peneliti sudah ada penjelasan
singkat mengenai unsur budaya yang diangkat agar siswa mampu
memahami permasalahan yang diberikan.
b. Mengorganisasi siswa
Setelah diberikan file LKS, maka siswa diminta untuk mempelajari materi
menggunakan LKS tersebut. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS
tersebut. Dalam tahap ini, sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukannya
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kegiatan diskusi kelompok sehingga guru meminta siswa untuk bekerja
secara mandiri.
c. Membimbing penyelidikan
Cara yang dilakukan guru untuk membimbing proses belajar siswa ialah
beliau meluangkan waktunya bagi siswa yang ingin bertanya berkaitan
dengan pengerjaan LKS dan mengenai materi segiempat. Jadi, guru
menunggui siswa dalam belajar dan menerima permintaan penjelasan
materi untuk siswa selama satu hari penuh.
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil
Dalam tahap ini, guru hanya meminta siswa mengumpulkan hasil
pekerjaan LKS saja. Tidak dapat dilakukan presentasi jawaban siswa
karena tidak adanya kegiatan pembelajaran menggunakan video
conference.
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah
Peneguhan materi dari guru diberikan menggunakan media powerpoint.
Guru juga memberikan file pembahasan jawaban pre-test untuk siswa
sebagai bekal dalam mempelajari materi segiempat.
Kegiatan pembelajaran tersebut sudah diusahakan semaksimal
mungkin agar dapat sesuai dengan sintak pembelajaran yang sudah
direncanakan.

Menurut

Retnawati (2018), PBL

merupakan

model

pembelajaran yang mengorientasikan siswa pada masalah nyata di setiap awal
pembelajaran sehingga merangsang siswa mengkontruksi pengetahuan untuk
menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan. Dengan demikian,
peneliti dan guru mapel tetap mengusahakan adanya pengenalan
permasalahan nyata yang diberikan pada awal kegiatan pembelajaran. Akan
tetapi, karena adanya situasi yang tidak memungkinkan pembelajaran secara
ideal di dalam kelas maka terjadi banyak penyesuaian.
Berdasarkan perencanaan awal, siswa dikenalkan dengan permasalahan
nyata melalui tayangan video dan powerpoint. Akan tetapi, karena adanya
keterbatasan penelitian maka siswa langsung diberikan LKS. Masalah nyata
yang diberikan tersebut sudah termuat dalam LKS. LKS yang disusun oleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

peneliti sudah memuat deskripsi mengenai permasalahan nyata yang
diangkat. Permasalahan nyata yang diberikan pun merupakan budaya yang
ada di sekitar siswa. Hal ini tentunya sudah mencerminkan adanya aspek
etnomatematika dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, walaupun sintak
pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya tetapi peneliti dan guru
tetap mengusahakan pembelajaran bernuansa PBL dan etnomatematika.
Inti dari kegiatan pembelajaran PBL berbasis etnomatematika ini
sebetulnya adalah bagaimana guru mampu membimbing siswa dalam
mengkontruksi pemahamannya

mengenai

materi segiempat

dengan

melibatkan unsur budaya lokal. Peran budaya disini digunakan sebagai sarana
untuk menyampaikan materi seperti sifat-sifat segiempat, konsep keliling dan
juga konsep luas. LKS yang diterima siswa berisi penjelasan singkat
mengenai budaya disekitar siswa dan juga terdapat permasalahan kontekstual
yang juga berkaitan dengan budaya tersebut.
Dalam mengenalkan sifat-sifat segiempat, peneliti menggunakan unsur
budaya dalam bangunan Menara Air Magelang. Peneliti bertujuan agar siswa
mencermati bentuk-bentuk segiempat yang ada di Menara Air tersebut
kemudian mendaftarkan sifat-sifat bangun tersebut. Untuk membentuk
pemahaman siswa mengenai keliling, peneliti menggunakan tradisi
Pradaksina yang dilakukan di Candi Borobudur. Sedangkan untuk
membentuk konsep luas, peneliti memberikan gambaran mengenai jadah
yang dijual di “Pasar Tradisi Lembah Merapi”.
Berdasarkan

hasil

penelitian

ini,

budaya

tidak

sepenuhnya

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Budaya berperan
untuk membantu siswa memahami permasalahan matematis yang diberikan
untuk selanjutnya dilakukan proses penyelesaian permasalahan. Budaya
membantu mengoptimalkan proses berpikir siswa karena dengan adanya
pemahaman permasalahan yang baik tentunya akan memudahkan dalam
proses penyelesaian seperti menganalisis, mengevaluasi maupun mencipta.
Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa siswa yang mengalami
penurunan hasil pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis skor nilai
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pekerjaan siswa, nampak bahwa terdapat 7 siswa yang mengalami penurunan
dalam hasil pengerjaan soal awal dengan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa
hasil dari kegiatan pembelajaran PBL berbasis etnomatematika tidak serta
merta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain,
berdasarkan keterbatasan kondisi penelitian, terdapat kendala lain yang
mempengaruhi proses peningkatan kemampuan berpikir siswa.
Tradisi Pradaksina dalam Candi Borobudur ini merupakan budaya yang
kental dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kedua budaya lainnya yaitu
Menara Air Magelang dan jajanan pasar dianggap sebagai budaya yang masih
kurang khas di Magelang. Hal ini memungkinkan adanya siswa yang tidak
begitu mengenal kedua budaya yang diangkat tersebut. Hal ini tentunya
berpotensi membuat siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan.
Oleh sebab itu, penting bagi seorang peneliti untuk memastikan kembali
apakah budaya yang diberikan kepada siswa memang betul-betul dikenal
dengan baik. Dengan adanya pemberian unsur budaya yang tepat
dimungkinkan tidak menimbulkan permasalahan yang baru dan dapat
meningkatkan proses berpikir siswa di tahap selanjutnya.

2. Deskripsi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VII A di SMP
Tarakanita Magelang
Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat dicermati dalam prsoses
kognitif siswa. Proses kognitif yang mencerminkan kemampuan tersebut
ialah pada ranah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Berikut ini
merupakan hasil penjabaran dari kemampuan siswa dalam masing-masing
proses kognitif:
a. Menganalisis
Dalam tahap ini peneliti menggunakan dua kategori kemampuan
menganalisis yaitu membedakan dan menghubungkan. Kemampuan siswa
dalam membedakan dapat terlihat saat siswa menuliskan informasi yang
diketahui dalam soal dan juga menuliskan pertanyaan dalam soal. Hal ini
karena dengan cara menuliskan informasi dan pertanyaan tersebut siswa
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sudah mampu membedakan data yang berkorelasi dengan kesimpulan atau
tidak. Kemampuan siswa dalam menghubungkan dapat terlihat disaat
siswa mengkontruksi langkah penyelesaian. Dalam tahap ini tentunya
siswa akan menghubungkan antara konsep matematis materi segiempat
dengan permasalahan nyata yang disajikan.
Secara umum, kemampuan membedakan yang dimiliki siswa sudah
cukup baik. Berdasarkan hasil pre-test, siswa yang mampu menuliskan
informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal secara lengkap ada 12
siswa dan 5 siswa lainnya tidak menuliskan sama sekali. Sedangkan dalam
hasil post-test, siswa yang mampu menuliskan informasi yang diketahui
dan ditanyakan dalam soal secara lengkap ada 12 siswa dan terdapat 2
siswa yang juga menuliskan informasi yang diketahui akan tetapi masih
kurang lengkap. Dari hasil analisis di Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 maka
diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam
membedakan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa yang
menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
Kemampuan siswa secara umum untuk menghubungkan juga sudah
cukup baik. Berdasarkan hasil pre-test, terdapat 2 siswa yang mampu
menuliskan langkah penyelesaian permasalahan dengan tepat. Sedangkan
untuk 15 siswa lainnya tidak dapat menuliskan jawaban dengan tepat
dikarenakan adanya kesalahan dalam proses menghubungkan konsep
matematis dan juga kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa banyak
yang menggunakan konsep luas dalam menyelesaikan permasalahan
tersebut tanpa memperhatikan bahwa ukuran benda yang diberikan
bersifat permanen atau tidak mampu diubah dengan cara dipotong dan lain
sebagainya. Akan tetapi, berdasarkan hasil post-test, terdapat 10 siswa
yang mampu menuliskan langkah penyelesaian jawaban dengan tepat.
Untuk 3 orang siswa lainnya mampu menghubungkan konsep keliling
dengan permasalahan nyata akan tetapi melakukan kesalahan ketika
menentukan banyaknya tiang pagar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
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peningkatan kemampuan siswa untuk memahami soal dan memberikan
langkah penyelesaian yang sesuai.
Untuk dapat mendeskripsikan lebih mendalam lagi mengenai
kemampuan

siswa

dalam

menganalisis,

maka

peneliti

akan

menjabarkannya kemampuan menganalisis perwakilan subyek dalam
setiap kelompok :
1) Kelompok Tinggi
Berdasarkan hasil analisis hasil pekerjaaan dan hasl wawancara siswa,
dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai berikut
a) Subyek S3 memiliki kemampuan menganalisis yang sangat baik.
Dalam Tabel 4.12 dan Tabel 4.15, terlihat bahwa S3 mampu
menyelesaikan soal dalam ranah C4 dengan tepat. Kemampuan S3
untuk membedakan sangat baik karena ia mampu menuliskan dan
menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal
pre-test maupun post-test secara lengkap. Kemampuan S3 untuk
menghubungkan juga sangat baik karena S3 mampu menuliskan dan
menjelaskan langkah penyelesaian soal pre-test maupun post-test
dengan tepat.
b) Subyek S14 memiliki kemampuan menganalisis yang sangat baik.
Dalam Tabel 4.12 dan Tabel 4.16, terlihat bahwa S14 mampu
menyelesaikan soal dalam ranah C4 dengan tepat. Kemampuan S14
untuk membedakan sangat baik karena ia mampu menuliskan dan
menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal
pre-test maupun post-test secara lengkap. Kemampuan S14 untuk
menghubungkan juga sangat baik karena S14 mampu menuliskan
dan menjelaskan langkah penyelesaian soal pre-test maupun posttest dengan tepat.
2) Kelompok Sedang
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasl wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
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a) Subyek S1 memiliki kemampuan menganalisis cukup baik. Dalam
Tabel 4.12 dan Tabel 4.17, kemampuan subyek untuk membedakan
cukup baik. Walaupun subyek S1 tidak menuliskan informasi yang
diketahui dalam soal akan tetapi ketika diminta menyebutkan dalam
wawancara, S1 mampu menyebutkan semua informasi yang
diketahui dan ditanyakan dengan lengkap. Kemampuan subyek S1
dalam menghubungkan juga sudah cukup baik. Berdasarkan hasil
pengerjaaan soal pre-test yang termuat dalam Tabel 4.12 dan Tabel
4.17, subyek S1 memang tidak mampu menuliskan dan menjelaskan
langkah penyelesaian dengan tepat. Hal ini karena subyek tidak
memperhatikan benda yang digunakan bersifat permanen atau tidak
boleh mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Akan tetapi dalam
pengerjaan soal post-test dalam Tabel 4.12 dan Tabel 4.17, subyek
S1 mampu menuliskan dan menjelaskan langkah penyelesaian
dengan tepat.
b) Subyek S10 memiliki kemampuan menganalisis yang masih kurang
baik. Dalam Tabel 4.12 dan Tabel 4.18, kemampuan S10 untuk
membedakan sangat baik karena ia mampu menuliskan dan
menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal
pre-test maupun post-test secara lengkap. Akan tetapi, kemampuan
subyek S10 dalam menghubungkan masih perlu pendampingan.
Berdasarkan hasil pengerjaaan soal pre-test yang termuat dalam
Tabel 4.12 dan Tabel 4.18, subyek S10 memang tidak mampu
menuliskan dan menjelaskan langkah penyelesaian dengan tepat.
Hal ini karena subyek tidak memperhatikan benda yang digunakan
bersifat permanen atau tidak boleh mengalami perubahan bentuk dan
ukuran. Dalam pengerjaan soal post-test dalam Tabel 4.12 dan
Tabel 4.18, subyek S10 juga belum mampu menuliskan dan
menjelaskan langkah penyelesaian dengan tepat. Konsep matematis
yang diangkat oleh subyek S10 sudah tepat akan tetapi dalam
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menghitung banyak tiang dalam soal terdapat kesalahan di mana ia
menambahkan unsur cadangan dalam jawaban.
3) Kelompok Rendah
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasl wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S7 memiliki kemampuan menganalisis cukup baik. Dalam
Tabel 4.12 dan Tabel 4.19, kemampuan S7 untuk membedakan
cukup baik karena ia mampu menuliskan dan menyebutkan
informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal pre-test secara
lengkap. Dalam soal post-test, subyek S7 tidak menuliskan informasi
yang ditanyakan tetapi subyek mampu menyebutkan dalam
wawancara secara lengkap. Kemampuan subyek S7 dalam
menghubungkan juga sudah cukup baik. Berdasarkan hasil
pengerjaaan soal pre-test yang termuat dalam Tabel 4.13 dan Tabel
4.20, subyek S7 memang tidak mampu menuliskan dan menjelaskan
langkah penyelesaian dengan tepat. Hal ini karena subyek tidak
memperhatikan benda yang digunakan bersifat permanen atau tidak
boleh mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Akan tetapi dalam
pengerjaan soal post-test dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.20, subyek
S7 mampu menuliskan dan menjelaskan langkah penyelesaian
dengan tepat.
b) Subyek S15 memiliki kemampuan menganalisis cukup baik. Dalam
Tabel 4.12 dan Tabel 4.20, kemampuan S15 untuk membedakan
sangat baik karena ia mampu menuliskan dan menyebutkan
informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal pre-test maupun
post-test

secara

lengkap.

Kemampuan subyek S15 dalam

menghubungkan juga sudah cukup baik. Berdasarkan hasil
pengerjaaan soal pre-test yang termuat dalam Tabel 4.12 dan Tabel
4.20, subyek S15 memang tidak mampu menuliskan dan
menjelaskan langkah penyelesaian dengan tepat. Hal ini karena
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subyek tidak memperhatikan benda yang digunakan bersifat
permanen atau tidak boleh mengalami perubahan bentuk dan ukuran.
Akan tetapi dalam pengerjaan soal post-test dalam Tabel 4.12 dan
Tabel 4.20, subyek S15 mampu menuliskan dan menjelaskan
langkah penyelesaian dengan tepat.
Berdasarkan hasil pembahasan secara umum dan khusus terhadap
perwakilan beberapa subyek maka dapat terlihat bahwa kemampuan
subyek dalam menganalisis sudah baik. Dari soal pre-test dan post-test
terlihat bahwa kemampuan subyek untuk membedakan sudah baik.
Subyek mampu memahami informasi apa saja yang diberikan maupun
ditanyakan dalam soal. Sebagian besar subyek sudah terbiasa untuk
menuliskan informasi tersebut sebelum menuliskan langkah penyelesaian.
Untuk sebagian subyek yang tidak menuliskan informasi yang diketahui
dan ditanyakan tetap memiliki kemampuan membedakan yang baik karena
mampu menyebutkan secara lisan ketika ditanyakan dalam wawancara.
Jadi, dapat diketahui bahwa kemampuan membedakan siswa sudah baik.
Dengan bekal inilah subyek mampu menentukan langkah selanjutnya
untuk menyelesaiakan permasalahan yang diberikan.
Untuk kemampuan subyek dalam menghubungkan masih perlu
ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat dari hasil pengerjaan soal oleh subyek
yang masih kurang tepat. Dalam soal post-test, sebagian besar subyek
mampu menuliskan langkah penyelesaian soal dengan benar sedangkan
dalam soal pre-test hanya ada dua subyek yang mampu menuliskan
langkah penyelesaian dengan tepat. Hal ini disebabkan pada soal pre-test
subyek diharuskan memahami maksud permasalahan dan juga konsep
matematis. Subyek juga diminta untuk mencermati bahwa benda yang
diberikan bukan benda yang bisa diubah bentuk dan ukurannya. Subyek
masih kurang cermat dalam hal ini. Oleh sebab itu, masih diperlukan
pembiasaan pemberian soal dengan tipe penerapan seperti soal itu agar
siswa terbiasa mencermati soal.
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Secara umum, kemampuan subyek dalam tahap menganalisis (C4)
sudah baik. terdapat peningkatan kemampuan subyek dalam menganalisis
yang ditandai dengan banyaknya subyek yang mampu mengerjakan soal
post-test dengan baik.
b. Mengevaluasi
Dalam tahap ini peneliti menggunakan dua kategori kemampuan
mengevaluasi yaitu memeriksa dan mengkritisi. Kemampuan subyek
dalam memeriksa dapat dilihat ketika subyek menguji suatu permasalahan
matematis dengan aspek tujuannya. Biasanya dalam tahap ini subyek akan
menghimpun informasi yang diketahui untuk memeriksa permasalahan
matematis dengan tujuan untuk menjawab aspek tujuannya. Kemampuan
subyek dalam mengkritisi dapat terlihat saat subyek mampu memberikan
tanggapannya terhadap suatu pernyataan dan mampu memberikan alasan
yang sesuai dengan tanggapannya tersebut. Dalam tahap ini biasanya
terlihat ketika subyek mampu menuliskan kesimpulan sesuai dengan
tujuan soal tersebut yang didasarkan pada hasil di tahap memeriksa.
Secara umum, kemampuan subyek dalam memeriksa masih perlu
ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil pre-test, hampir semua subyek
mampu menghimpun informasi yang diberikan dalam soal dan memeriksa
ketersediaan barang dengan tepat. Hanya ada satu subyek yaitu subyek S15
yang tidak mengerjakan soal tersebut. Soal ini meminta subyek untuk
memeriksa apakah wajik dalam nampan dengan ukuran tertentu dapat
diiris menjadi 75 potong dengan ukuran yang diinginkan. Sedangkan
untuk soal post-test, terdapat penurunan jumlah subyek yang mampu
melakukan tahap memeriksa dengan tepat. Hanya ada satu subyek yaitu
S3 yang mampu memeriksa soal post-test dengan tepat. Sedangkan untuk
11 subyek lainnya mampu melakukan tahap memeriksa tetapi masih belum
sempuna karena masih terdapat kesalahan dalam menentukan keliling pola
pemasangan pagar. Dalam soal tersebut juga ada subyek yang tidak
menuliskan bagaimana cara ia mengetahui pola pemasangan pagar yang
tepat yaitu sebanyak 5 subyek.
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Kemampuan subyek berikutnya ialah mengkritisi. Dalam tahap
mengkritisi ini sangat berkaitan dengan tahap memeriksa. Oleh sebab itu,
dalam tahap ini juga subyek masih perlu pendampingan lebih. Dalam
pengerjaan soal pre-test, hampir seluruh subyek mampu memeriksa
ketersediaan dengan baik tetapi tidak berarti juga mampu mengkritisi soal
dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.5, hanya 12 subyek saja yang mampu
memberikan kesimpulan jawaban yang tepat. Sedangkan untuk 5 subyek
lainnya masih belum tepat dalam memberikan kesimpulan. Demikian pula
dalam soal post-test, hanya ada 9 subyek yang mampu memberikan
kesimpulan dengan tepat. Enam subyek lainnya menuliskan kesimpulan
tetapi masih tidak tepat. Sedangkan untuk 2 subyek lainnya tidak
menuliskan kesimpulan jawaban.
Untuk dapat mendeskripsikan lebih mendalam lagi mengenai
kemampuan

siswa

dalam

menganalisis,

maka

peneliti

akan

menjabarkannya kemampuan menganalisis perwakilan subyek dalam
setiap kelompok:
1) Kelompok Tinggi
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S3 memiliki kemampuan mengevaluasi yang sangat baik.
Dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.15, terlihat bahwa S3 memiliki
kemampuan dalam memeriksa dan mengkritisi dengan baik.
Kemampuan S3 untuk memeriksa sangat baik karena ia mampu
menuliskan dan menjabarkan langkah ia memeriksa data yang
diperoleh untuk dapat menyimpulkan sesuatu seperti dalam soal pretest maupun post-test. Kemampuan S3 untuk mengkritisi juga sangat
baik karena ia mampu menuliskan kesimpulan atas permasalahan
yang diberikan dengan tepat.
b) Subyek S14 memiliki kemampuan mengevaluasi yang baik. Dalam
Tabel 4.13 dan Tabel 4.16, terlihat bahwa S14 memiliki
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kemampuan dalam memeriksa dan mengkritisi yang cukup baik.
Pada

soal

pre-test,

kemampuannya

subyek

untuk

S14

memeriksa

mampu
dengan

memperlihatkan
menuliskan

dan

menjabarkan langkah ia memeriksa data yang diperoleh untuk dapat
menyimpulkan permasalahan pada soal tersebut. Kemampuannya
untuk mengkritisi soal tersebut juga baik karena subyek S14 mampu
memberikan alasan dibalik kesimpulan yang sudah dituliskan.
Dalam soal post-test, S14 juga mampu menuliskan dan menjabarkan
langkah

ia

memeriksa

data

yang

diperoleh untuk

dapat

menyimpulkan permasalahan. Pada bagian pola b, subyek S14 masih
kurang tepat dalam memeriksa karena masih belum mampu
menjelaskan alasan ditolaknya pola b. Akan tetapi, kesimpulan yang
dituliskan dan dijelaskan oleh subyek S14 sudah tepat. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan mengkritisinya di soal post-test
sudah cukup baik.
2) Kelompok Sedang
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S1 memiliki kemampuan mengevaluasi yang baik. Dalam
Tabel 4.13 dan Tabel 4.17, terlihat bahwa S1 memiliki kemampuan
memeriksa dan mengkritisi yang cukup baik. Pada soal pre-test,
subyek S1 memang tidak menuliskan langkahnya memeriksa
ketersediaan produk. Akan tetapi, S1 mampu menjelaskan secara
lisan bagaimana ia memeriksa ketersediaan prodek saat dilakukan
wawancara. Kemampuannya untuk mengkritisi soal tersebut juga
cukup baik karena subyek S1 menuliskan kesimpulan jawaban atas
permasalahan tersebut. Pada soal post-test, sudah melakukan tahap
memeriksa dengan cukup baik. akan tetapi, masih ada kesalahan
hitung dan juga penjelasan cara yang kurang jelas. Dalam soal ini,
subyek S1 tidak menuliskan kesimpulannya dalam lembar jawaban.
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Ia hanya menandai setiap pola dengan “bisa” dan “tidak bisa”.
Tetapi, saat dilakukan konfirmasi dari wawancara, subyek S1
mampu menyebutkan kesimpulan atas permasalahan yang diberikan.
b) Subyek S10 memiliki kemampuan mengevaluasi yang cukup baik.
Dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.18, terlihat bahwa S10 memiliki
kemampuan dalam memeriksa dan mengkritisi yang cukup baik.
Pada

soal

pre-test,

kemampuannya

subyek

untuk

S14

memeriksa

mampu
dengan

memperlihatkan
menuliskan

dan

menjabarkan langkah ia memeriksa data yang diperoleh untuk dapat
menyimpulkan permasalahan pada soal tersebut. Kemampuannya
untuk mengkritisi soal tersebut juga baik karena subyek S10 mampu
memberikan alasan dibalik kesimpulan yang sudah dituliskan.
Dalam soal post-test, subyek S10 masih perlu pendampingan karena
masih mengalami kesalahan dalam tahap memeriksa. Dalam soal
tersebut, subyek S10 tidak memperhatikan setiap polanya dengan
baik sehingga tidak bisa memperkirakan keliling setiap pola dengan
tepat. Oleh karena pada tahap memeriksa subyek melakukan
kesalahan, maka kesimpulan yang diberikan juga tidak tepat.
3) Kelompok Rendah
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S7 memiliki kemampuan mengevaluasi yang cukup baik.
Dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.19, terlihat bahwa S7 memiliki
kemampuan memeriksa dan mengkritisi yang cukup baik. Pada soal
pre-test, subyek S7 mampu memperlihatkan kemampuannya untuk
memeriksa dengan menuliskan dan menjabarkan langkah ia
memeriksa

data

untuk

menyimpulkan

permasalahan.

Kemampuannya untuk mengkritisi soal tersebut juga cukup baik
karena subyek S7 menuliskan kesimpulan atas permasalahanyang
diberikan.

Dalam soal post-test,

subyek S7 masih perlu
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pendampingan karena subyek tidak dapat melakukan tahap
memeriksa dan mengkritisi dengan tepat.
b) Subyek S15 masih perlu mendapatkan pendampingan untuk
meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan soal dalam
tahap C5. Dalam soal pre-test, subyek C15 tidak menuliskan
jawaban dari soal tersebut. Menurut hasil wawancara, subyek C15
tidak menuliskan jawaban dikarenakan tidak memiliki cukup waktu
untuk mengerjakan. Dalam soal post-test, subyek C15 juga belum
tepat dalam proses memeriksa sehingga dalam menuliskan
kesimpulan tidak tepat.
Dari jawaban subyek dalam tahap pre-test dan post-test terlihat bahwa
kemampuan subyek dalam mengevaluasi sudah cukup baik. Kemampuan
subyek untuk memeriksa secara umum sudah baik akan tetapi masih
diperlukan pendampingan lagi terutama dalam soal-soal yang berkaitan
dengan keliling suatu bangun datar. Kemampuan siswa untuk mengkritisi
masih perlu pendampingan kembali. Hal ini karena dalam tahap
mengkritisi ini sebagian besar subyek hanya menuliskan kesimpulannya
saja sedangkan untuk alasannya hanya didasarkan pada hasil pada tahap
memeriksa.
c. Mencipta
Dalam tahap ini, peneliti akan menguraikan berdasarkan tiga sub
dimesi proses kognitif mencipta yaitu merumuskan, merencanakan dan
memproduksi. Kemampuan merumuskan merupakan kemampuan subyek
untuk merumuskan kaidah penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini
nampak pada bagaimana subyek
pemasangan

ubin

keramik

dalam

mampu
suatu

menggambarkan pola
ruangan.

Kemampuan

merencanakan merupakan kemampuan subyek untuk menuliskan langkahlangkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat
terlihat di saat subyek memperkirakan jumlah keramik yang dibutuhkan
untuk dapat mengetahui mana pola pemasangan ubin yang paling sedikit
membutuhkan keramik. Kemampuan subyek untuk memproduksi terlihat
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ketika subyek menyelesaikan permasalahan sesuai dengan langkah yang
telah dirancang sebelumnya. Kemampuan ini lebih mengarah kepada
kemampuan subyek menuliskan kesimpulan atas permasalahan yang
diberikan.
Secara umum kemampuan subyek untuk merumuskan sudah cukup
baik. Apabila mencermati jawaban yang diberikan subyek maka terdapat
banyak variasi jawaban pada bagian menggambarkan pola pemasangan
ubin. Subyek mampu menggambarkan beberapa pola pemasangan sesuai
dengan imajinasi mereka. Ada subyek yang menggambarkan pola
mendatar dengan memvariasi pemotongan keramik. Ada juga subyek yang
menggambarkan pola dengan memandang keramik tersebut berbentuk
belah ketupat. Terdapat 8 subyek yang mampu menggambarkan pola
pengubinan dengan baik. Sedangkan 6 subyek lainnya hanya mampu
menggambarkan dua pola pengubinan dengan tepat. Untuk 4 subyek
lainnya masih diperlukan bimbingan khusus karena subyek tidak mampu
memahami maksud soal dengan baik sehingga pola pengubinan yang
dirancang masih tidak sesuai.
Kemampuan subyek dalam merencanakan mungkin masih perlu
pendampingan kembali. Hal ini karena masih banyak subyek yang tidak
mampu memperkirakan jumlah keramik dari masing-masing pola yang
sudah digambar dengan tepat. Terdapat 9 subyek yang mencoba
menghitung banyaknya keramik yang digunakan dalam setiap pola akan
tetapi masih kurang tepat. Oleh sebab itu, kemampuan subyek dalam
merencanakan masih kurang baik.
Kemampuan subyek untuk memproduksi juga masih kurang baik. Hal
ini dikarenakan dalam proses merencanakan masih kurang sesuai. Akan
tetapi, terdapat satu orang subyek yang mampu memberikan kesimpulan
jawaban yang mendekati benar di mana ia menyimpulkan bahwa pola
pengubinan secara mendatar tidak menggunakan keramik terlalu banyak.
Sebelas subyek lainnya telah mencoba memberikan kesimpulan jawaban
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akan tetapi masih kurang sesuai. Sedangkan lima subyek lainnya memilih
untuk tidak menjawab permasalahan yang diberikan.
Untuk dapat mendeskripsikan lebih mendalam lagi mengenai
kemampuan siswa dalam mencipta, maka peneliti akan menjabarkannya
kemampuan menganalisis perwakilan subyek dalam setiap kelompok :
1) Kelompok Tinggi
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S3 memiliki kemampuan mencipta yang cukup baik. Dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.15, terlihat bahwa S3 memiliki kemampuan
merumuskan yang baik akan tetapi masih kurang dalam kemampuan
merencanakan dan memproduksi. Dalam tahap merumuskan subyek
S3 mampu menggambarkan pola pengubinan dengan jelas dan tepat.
Akan tetapi dalam tahap merencanakan, subyek S3 tidak menuliskan
bagaimana cara ia menghitung banyak keramik yang dibutuhkan
masing-masing pola. Subyek hanya menuliskan langkah pada pola 1
saja. Berdasarkan hasil wawancara, subyek S3 berpendapat bahwa
semua pola itu memiliki banyak keramik yang sama karena luas
ruangan dan keramik sama sehingga tidak mempengaruhi. Oleh
sebab itu, dalam tahap menproduksi subyek S3 tidak mampu
memberikan kesimpulan jawaban yang tepat dikarenakan terdapat
kesalahan dalam tahap merencanakan.
b) Subyek S14 memiliki kemampuan mencipta yang baik. Dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.16, terlihat bahwa S14 memiliki
kemampuan merumuskan sangat baik dan memiliki kemampuan
merencanakan serta mencipta yang cukup baik. Dalam tahap
merumuskan subyek S14 mampu menggambarkan pola pengubinan
dengan jelas dan tepat. Akan tetapi dalam tahap merencanakan,
subyek S14 tidak menuliskan bagaimana cara ia menghitung banyak
keramik yang dibutuhkan masing-masing pola. Subyek hanya
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menyebutkan perkiraan banyaknya keramik yang dibutuhkan
masing-masing pola. Berdasarkan hasil wawancara dalam Tabel
4.16, subyek hanya mampu menjelaskan langkah memperkirakan
banyak keramik pada dua pola pengubinan saja sedangkan satu pola
lainnya ia hanya menebak saja. Kemampuan subyek selanjutnya
ialah kemampuan memproduksi. Dalam kemampuan itu, subyek
mampu memberikan kesimpulan jawaban yang benar.
2) Kelompok Sedang
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S1 memiliki kemampuan mencipta yang cukup baik. Dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.17, terlihat bahwa S1 memiliki kemampuan
merumuskan yang baik akan tetapi masih kurang dalam kemampuan
merencanakan dan memproduksi. Dalam tahap merumuskan subyek
S1 mampu menggambarkan pola pengubinan dengan jelas dan tepat.
Akan tetapi dalam tahap merencanakan, subyek S1 tidak menuliskan
bagaimana cara ia menghitung banyak keramik yang dibutuhkan
masing-masing pola. Subyek hanya menuliskan langkah pada pola 1
saja. Berdasarkan hasil wawancara, subyek S1 berpendapat bahwa
pola 1 merupakan pola pengubinan dengan jumlah keramik paling
sedikit karena pola lainnya memperhatikan cara pemotongan
keramik. Apabila diperhatikan kembali, pola 1 dan 3 yang
digambarkan oleh subyek memiliki banyak keramik yang sama.
Oleh sebab itu, dalam tahap menproduksi subyek S1 tidak mampu
memberikan kesimpulan jawaban yang tepat dikarenakan terdapat
kesalahan dalam tahap merencanakan.
b) Subyek S10 memiliki kemampuan mencipta yang cukup baik.
Dalam Tabel 4.14 dan Tabel 4.18, terlihat bahwa S10 memiliki
kemampuan merumuskan yang baik akan tetapi masih kurang dalam
kemampuan merencanakan dan memproduksi. Dalam tahap
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merumuskan subyek S10 mampu menggambarkan dua pola
pengubinan dengan jelas dan tepat. Untuk satu pola pengubianan
lainnya masih kurang tepat. Dalam tahap merencanakan, subyek S10
berpendapat bahwa semua pola itu memiliki banyak keramik yang
sama. Hal ini ditunjukkan dari hasil pekerjaan subyek. Subyek
menuliskan rumus yang digunakan untuk memperkirakan jumlah
keramik kemudian menjelaskannya dalam wawancara. Dalam hal
ini, subyek tidak memperhatikan pemotongan keramik. Oleh sebab
itu, dalam tahap menproduksi subyek S10 tidak mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat dikarenakan terdapat kesalahan
dalam tahap merencanakan.
3) Kelompok Rendah
Berdasarkan hasil analisis dalam hasil pekerjaaan dan hasil wawancara
siswa, dapat dijabarkan kemampuan setiap perwakilan subyek sebagai
berikut
a) Subyek S7 memiliki kemampuan mencipta yang kurang baik. Dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.19, terlihat bahwa S7 memiliki kemampuan
merumuskan, merencanakan dan menciptakan yang kurang baik.
Dalam tahap merumuskan, subyek S7 hanya menuliskan bentuk pola
pengubinan tidak menggambarkan polanya. Berdasarkan hasil
wawancara, subyek S7 mampu menjelaskan maksud dari pola yang
diinginkan. Dalam tahap merencanakan, subyek S7 tidak dapat
menuliskan ide langkah penyelesaian karena kurangnya pemahaman
subyek. Berdasarkan hasil wawancara, subyek S7 mengakui bahwa
dirinya tidak begitu memahami soal tersebut. Oleh sebab itu, dalam
tahap memproduksi, subyek juga tidak mampu menuliskan
kesimpulan dengan tepat. Dalam hal ini, subyek masih memerlukan
pendampingan dan pembiasaan mengerjakan soal tipe C6.
b) Subyek S15 memiliki kemampuan mencipta yang cukup baik.
Dalam Tabel 4.14 dan Tabel 4.20, terlihat bahwa S15 memiliki
kemampuan merumuskan yang baik akan tetapi masih kurang dalam
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kemampuan merencanakan dan memproduksi. Dalam tahap
merumuskan subyek S15 mampu menggambarkan pola pengubinan
dengan jelas dan tepat. Dalam tahap merencanakan, subyek S15
tidak menuliskan bagaimana cara ia menghitung banyak keramik
yang dibutuhkan masing-masing pola. Subyek hanya menuliskan
langkah pada pola 1 saja. Dalam perhitungan di pola 1 pun masih
terdapat kesalahan perhitungan tetapi sudah dilakukan pembetulan
dalam wawancara. Setelah dilakukan wawancara, subyek S15
menjelaskan bagaimana ia memperkirakan banyak keramik yang
dibutuhkan

yaitu

dengan

memperhatikan

kerumitan

dan

pemotongan keramik. Menurut pendapat subyek S15, jika
mengalami proses pemotongan maka akan membutuhkan keramik
yang lebih banyak. Apabila dicermati kembali, pola ketiga memiliki
jumlah kebutuhan keramik yang sama dengan pola pertama. Oleh
sebab itu, dalam tahap memproduksi subyek S15 tidak mampu
memberikan kesimpulan jawaban yang tepat dikarenakan terdapat
kesalahan dalam tahap merencanakan.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa dalam ranah
C6, subyek masih perlu pendampingan yang lebih. Hal ini dapat terlihat
dalam tahap merencanakan dan tahap mencipta karena dalam dua tahap
tersebut subyek masih kurang menguasai sehingga tidak mampu
menjawab soal dengan tepat. Dari 17 subyek yang mengerjakan hanya ada
satu subyek yang mampu menjawab dengan baik walaupun dalam tahap
memeriksa masih belum sepenuhnya tepat.

D. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :
1. Kegiatan pembelajaran yang kurang maksimal karena tidak semua langkah
pembelajaran terlaksana dikarenakan adanya perubahan skenario penelitian
secara mendadak dan tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka.
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2. Tidak semua siswa kelas VIIA dapat dijadikan subyek penelitian dikarenakan
kesulitan dalam mengumpulkan hasil pekerjaan siswa pada tes awal.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Proses pembelajaran dengan model PBL (Problem Based Learning) berbasis
etnomatematika pada materi segiempat dilaksanakan dengan membimbing
siswa untuk membentuk pemahaman mengenai segiempat melalui
permasalahan Candi Borobudur, jajanan pasar Magelang, Bangunan Menara
Air di Kota Magelang. Unsur budaya tersebut digunakan untuk memudahkan
siswa dalam memahami permasalahan. Dalam proses pembelajaran PBL
berbasis etnomatematika pemilihan unsur budaya penting untuk diperhatikan
sehingga unsur-unsur tersebut dapat membantu pemahaman siswa.
2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA SMP Tarakanita
Magelang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kemampuan siswa untuk menganalisis sudah baik. Berdasarkan hasil pretest dan post-test terlihat bahwa siswa mampu mencapai tahap
membedakan dan menghubungkan.
b. Kemampuan siswa untuk mengevaluasi cukup baik. Walaupun begitu
tetap membutuhkan pendampingan dari guru. Kemampuan siswa dalam
tahap memeriksa masih perlu didampingi kembali karena adanya
penurunan jumlah siswa yang mampu menunjukan kemampuan
memeriksanya dengan baik. Begitu pula dengan kemampuan siswa untuk
mengkritisi. Walaupun siswa mampu menunjukkan kemampuannya
untuk memeriksa yang baik tetapi tidak berarti siswa tersebut memiliki
kemampuan mengkritisi yang baik pula.
c. Kemampuan siswa untuk mecipta masih perlu dikembangkan lagi.
Berdasarkan hasil pengerjaan soal oleh siswa memang sudah cukup baik
dalam kemampuan merumuskan. Akan tetapi, dalam kemampuan
merencanakan dan juga memproduksi masih diperlukan pendampingan
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yang lebih lagi karena hanya ada satu siswa yang mampu menjawab soal
tersebut dengan tepat.

B. Saran
1. Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika
Guru diharapkan sudah mengenali siswa. Pembelajaran PBL berbasis
etnomatematika akan jauh lebih efektif dan bermakna apabila guru mampu
menghadirkan konteks budaya yang dikenal siswa dengan sangat baik.
Peneliti menyarankan agar permasalahan budaya yang diangkat memang
merupakan ciri khas dari daerah tempat tinggal siswa dan juga diketahui oleh
banyak orang. Oleh sebab itu, pencarian data mengenai budaya yang sesuai
sangat diperlukan sebelum guru memutuskan untuk menerapkan kegiatan
pembelajaran ini. Apabila budaya yang disajikan tidak dikenal dengan baik
oleh siswa maka akan membuat siswa semakin kesulitan memahami materi
matematika.
2. Bagi Peneliti Lain
Bagi penelitian berikutnya, diharapkan adanya persiapan yang matang
mengenai budaya yang akan diangkat dalam kegiatan pembelajaran. Apabila
ada peneliti yang akan menggunakan metode pembelajaran PBL berbasis
etnomatematika ini sangat disarankan untuk mengetahui dahulu ikon budaya
pada daerah yang akan dituju oleh peneliti dan latar belakang budaya siswa.
Menggali konsep matematis dalam suatu konteks budaya bukanlah hal yang
mudah. Oleh sebab itu, pastikan bahwa budaya yang diangkat dalam
penelitian merupakan budaya yang kental dalam masyarakat dan juga
memuat konsep-konsep matematis.
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Lampiran 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMP Tarakanita Magelang

Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/Genap

Materi Pokok

: Segiempat

Alokasi Waktu

: 10 × 40 menit (5 pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong
royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya.
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mat
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian
No
(KD)
Kompetensi (IPK)
3.11 Mengkaitkan
3.11.1 Mengidentifikasi
berbagai
rumus keliling dan
bentuk bangun datar yang ada
luas untuk berbagai
dalam kehidupan sehari-hari
jenis segiempat
yang
berkaitan
dengan
(persegi,
segiempat.
persegipanjang,
3.11.2 Mengidentifikasi karakteristik
belahketupat,
dari berbagai jenis segiempat
jajargenjang,
(persegi,
persegipanjang,
trapesium, dan
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
No

Pertemuan
I

II
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layang-layang) dan
segitiga.

4.11 Menyelesaikan
masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan
luas dan keliling
segiempat (persegi,
persegipanang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium, dan
layang-layang) dan
segitiga.

3.11.3 Menentukan keliling segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
3.11.4 Menentukan luas segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).
4.11.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan
dengan
keliling
segiempat (persegi, persegi
panjang,
belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
4.11.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas segiempat
(persegi,
persegi
panjang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang).

III

IV

V

V

C. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk bangun datar yang
ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan segiempat melalui
kegiatan diskusi kelompok dengan tepat.
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dari berbagai jenis
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) melalui kegiatan diskusi kelompok dengan baik.
3. Peserta

didik

persegipanjang,

mampu

menentukan

belahketupat,

keliling

jajargenjang,

segiempat

trapesium,

dan

(persegi,
layang-

layang).melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat.
4. Peserta didik mampu menentukan luas segiempat (persegi, persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) melalui kegiatan
diskusi kelompok dengan baik.
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5. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat.
6. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium,
dan layang-layang) melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat.
Fokus nilai – nilai sikap : tanggung jawab dan percaya diri

D. Materi Pembelajaran
Fakta

Konsep

:

+

: lambang operasi penjumlahan

×

: lambang operasi perkalian

K

: simbol keliling

L

: simbol luas

𝑑𝑖

: simbol panjang diagonal, dengan 𝑖 ∈ 𝑍 +

𝑠

: simbol panjang sisi

𝑎

: simbol panjang alas

𝑡

: simbol tinggi

: Definisi serta sifat-sifat dari segiempat baik itu persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang
(terlampir).

Prinsip

: Rumus luas serta keliling segiempat baik itu persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang
(terlampir).

Prosedur : 1. Menentukan Keliling
a. Mencari panjang setiap sisi segiempat
b. Menjumlahkan keseluruhan sisi segiempat
2. Menentukan Luas
a. Trapesium
 Menentukan tinggi trapesium dan panjang sisi yang saling
sejajar.
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 Mensubstitusikan pada rumus luas trapesium
 Menghitung sesuai dengan rumus luas trapesium.
b. Jajargenjang
 Menentukan panjang sisi alas dan tinggi jajargenjang
 Mensubstitusikan pada rumus luas jajargenjang
 Menghitung sesuai dengan rumus luas jajargenjang.
c. Layang-layang
 Menentukan panjang kedua diagonal layang-layang.
 Mensubstitusikan pada rumus luas layang-layang.
 Menghitung sesuai dengan rumus luas layang-layang.
d. Belah ketupat
 Menentukan panjang kedua diagonal belah ketupat.
 Mensubstitusikan pada rumus luas belah ketupat.
 Menghitung sesuai dengan rumus luas belah ketupat.
e. Persegi panjang
 Menentukan panjang sisi persegi panjang.
 Mensubstitusikan pada rumus luas persegi panjang.
 Menghitung sesuai dengan rumus luas persegi panjang.
f. Persegi
 Menentukan panjang sisi persegi.
 Mensubstitusikan pada rumus luas persegi.
 Menghitung sesuai dengan rumus luas persegi.
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Etnomatematika (Saintifik dengan mengangkat unsur
budaya setempat)

2. Model

: Problem Based Learning (PBL)

3. Metode

: Diskusi dalam kelompok, tanya jawab dan latihan soal.

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
Media Pembelajaran
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 Powerpoint

 Video Menara Air Kota

 Lembar Kerja Peserta Didik

Magelang
 Video Candi Borobudur

(LKPD)
 Video cagar budaya Kota

 Video Pasar Tradisi Lembah

Magelang

Merapi

Alat dan Bahan
 Papan tulis

 LCD

 Spidol

 Proyektor

 Laptop

 Speaker

Sumber Belajar
1. Ariawan, I Putu Wisna.2014. Geometri Bidang. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.2016. Buku Siswa :
Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII.Jakarta : Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan
3. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.2016. Buku Guru :
Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII.Jakarta : Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (80 menit) : Segiempat
Kegiatan/
Alokasi Waktu
(menit)
Pendahuluan
(10 menit)

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan (Keterangan)
Orientasi
1. Guru memberikan salam pembuka.
2. Guru melakukan pengecekan kesiapan fisik
kelas
(kebersihan
kelas,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll).
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
4. Guru dan peserta didik berdoa untuk
mengawali kegiatan pembelajaran.
Motivasi
Guru mengajak siswa mencermati video
mengenai cagar budaya di Kota Magelang.
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Inti
(60 menit)

Pemberian Acuan
1. Guru
menginformasikan
materi
pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
segiempat.
2. Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan yang sedang
berlangsung yaitu peserta didik mampu
mengidentifikasi berbagai bentuk bangun
datar yang ada dalam kehidupan sehari-hari
melalui kegiatan diskusi kelompok dengan
tepat.
Apersepsi
Guru mengingatkan kembali mengenai bentuk
bangun datar.
Orientasi
Mengamati
masalah yang 1. Guru memperlihatkan video mengenai
berkaitan
Bangunan Menara Air di Kota Magelang.
dengan budaya 2. Peserta didik diminta mengamati video
setempat
tersebut.
Menanya
Guru memotivasi peserta didik untuk
mengajukan pertanyaan yang berkaitan
dengan video tersebut, misalnya :
1. Bangun datar apa sajakah yang ada di
Menara Air Kota Magelang?
2. Jenis segiempat apa sajakah yang ada di
Menara Air tersebut?
Mengumpulkan Data
1. Guru memberikan cuplikan gambar
mengenai bagian-bagian pada Bangunan
Menara Air yang berkaitan dengan bangun
datar melalui media powerpoint.
2. Peserta didik mencermati cuplikan gambar
dari guru.
Mengorganisa- Menganalisis Data
si peserta didik 1. Guru mengelompokkan peserta didik ke
dalam beberapa kelompok heterogen yang
terdiri dari 4 orang.
2. Peserta didik diminta mengerjakan LKS
yang telah dibagikan oleh guru yaitu
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mengidentifikasi bentuk bangun segiempat
(persegi, persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan layanglayang).
Membimbing
Mengkomunikasikan
penyelidikan
Guru membimbing peserta didik bekerja
individu
dalam kelompok untuk menggali dan
maupun
menemukan informasi mengenai bentuk
kelompok
bangun segiempat (persegi, persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
Mengembangk- Guru meminta salah satu perwakilan
an dan menyaji- kelompok untuk mempresentasikan hasil
kan hasil
diskusi kelompoknya dan meminta kelompok
lain memberikan tanggapan.
Menganalisis
serta mengevaluasi
proses
dan hasil pemecahan masalah
Penutup
(10 menit)

Guru memberikan peneguhan atas jawaban
yang telah diberikan siswa dengan
memberikan materi berkaitan dengan jenisjenis segiempat.
1. Guru bersama peserta didik menyusun
simpulan mengenai materi yang dipelajari
yaitu mengenal bentuk bangun datar
segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang) yang ada dalam Menara
Air Kota Magelang.
2. Guru memberikan refleksi dan umpan
balik pembelajaran. Guru memberikan
penghargaan dan peneguhan kepada
kelompok yang telah mempresentasikan
hasil kerja mereka.
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempelajari karakteristik berbagai jenis
segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
berdoa.
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Pertemuan 2 (80 menit) : Karakteristik Segiempat
Kegiatan/
Alokasi Waktu
(menit)
Pendahuluan
(10 menit)

Inti
(60 menit)

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan (Keterangan)

Orientasi
1. Guru memberikan salam pembuka
2. Guru melakukan pengecekan kesiapan fisik
kelas
(kebersihan
kelas,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll).
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
4. Guru dan peserta didik berdoa untuk
mengawali kegiatan pembelajaran.
Motivasi
Guru mengajak siswa mencermati video
mengenai Menara Air di Kota Magelang.
Pemberian Acuan
1. Guru
menginformasikan
materi
pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
karakteristik segiempat.
2. Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan yang sedang
berlangsung yaitu peserta didik mampu
mengidentifikasi
karakteristik
dari
berbagai jenis segiempat
(persegi,
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang-layang) melalui
kegiatan diskusi kelompok dengan baik.
Apersepsi
Guru mengingatkan kembali mengenai
berbagai jenis segiempat.
Orientasi
Mengamati
masalah yang 1. Guru memperlihatkan gambar menara air di
berkaitan
magelang.
dengan budaya 2. Peserta didik diminta mengamati gambar
setempat
menara air tersebut.
Menanya
Guru memotivasi peserta didik untuk
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
gambar tersebut, misalnya :
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1. Jenis segiempat apa sajakah yang ada di
bagunan menara air tersebut?
2. Apa sajakah karakteristik dari masingmasing bangun tersebut?
Mengumpulkan Data
1. Guru memberikan materi mengenai bentuk
segiempat yang ada dalam Menara Air
berdasarkan hasil diskusi dalam pertemuan
sebelumnya.
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan
materi dari guru.
Mengorganisa- Menganalisis Data
si peserta didik 1. Guru mengelompokkan peserta didik ke
dalam beberapa kelompok heterogen yang
terdiri dari 4 orang.
2. Peserta didik diminta mengerjakan LKS
yang telah dibagikan oleh guru yaitu
mengidentifikasi karakter dari berbagai
jenis segiempat (persegi, persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
Membimbing
Mengkomunikasikan
penyelidikan
Guru membimbing peserta didik bekerja
individu
dalam kelompok untuk menggali dan
maupun
menemukan informasi mengenai karakteristik
kelompok
segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
Mengembangk- Guru meminta salah satu perwakilan
an dan menyaji- kelompok untuk mempresentasikan hasil
kan hasil
diskusi kelompoknya dan meminta kelompok
lain memberikan tanggapan.

Penutup
(10 menit)

Menganalisis
Guru memberikan peneguhan atas jawaban
serta mengeva- yang telah diberikan siswa.
luasi
proses
dan hasil pemecahan masalah
1. Guru bersama peserta didik menyusun
simpulan mengenai materi yang dipelajari
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yaitu karakteristik berbagai jenis segiempat
(persegi, persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan layanglayang).
2. Guru memberikan refleksi dan umpan balik
pembelajaran.
Guru
memberikan
penghargaan dan peneguhan kepada
kelompok yang telah mempresentasikan
hasil kerja mereka.
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempelajari konsep keliling dalam
segiempat.
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
berdoa.
Pertemuan 3 (80 menit) : Keliling Segiempat
Kegiatan/
Alokasi Waktu
(menit)
Pendahuluan
(10 menit)

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan (Keterangan)
Orientasi
1. Guru memberikan salam pembuka
2. Guru melakukan pengecekan kesiapan fisik
kelas
(kebersihan
kelas,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll).
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
4. Guru dan peserta didik berdoa untuk
mengawali kegiatan pembelajaran.
Motivasi
Guru mengajak siswa menyaksikan video
profil Candi Borobudur Magelang.
Pemberian Acuan
1. Guru
menginformasikan
materi
pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
keliling segiempat.
2. Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan yang sedang
berlangsung yaitu peserta didik mampu
menganalisis konsep keliling segiempat
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Inti
(60 menit)

Proses orientasi
peserta didik
pada masalah
yang berkaitan
dengan budaya
setempat

Mengorganisasi peserta didik

Membimbing
penyelidikan
individu maupun kelompok

melalui kegiatan diskusi kelompok dengan
tepat.
Apersepsi
Guru mengingatkan kembali mengenai
karakteristik segiempat.
Mengamati
1. Guru memperlihatkan gambar candi
Borobudur di Kabupaten Magelang.
2. Peserta didik diminta mengamati gambar
tersebut.
Menanya
Guru memotivasi peserta didik untuk
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
gambar tersebut, misalnya :
1. Bagaimanakah cara mengukur panjang
lintasan mengelilingi candi?
2. Apakah ada perbedaan panjang lintasan
dengan mengelilingi candi sesuai bentuk
dasar candi maupun dengan pendekatan
segiempat?
Mengumpulkan Data
1. Guru memberikan materi pengantar
mengenai keliling segiempat melalui media
powerpoint.
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan
materi dari guru.
Menganalisis Data
1. Guru mengelompokkan peserta didik ke
dalam beberapa kelompok heterogen yang
terdiri dari 4 orang.
2. Peserta didik diminta mengerjakan LKS
yang telah dibagikan oleh guru yaitu
menganalisis konsep keliling dalam ritual
Pradaksina.
Mengkomunikasikan
Guru membimbing peserta didik bekerja
dalam kelompok untuk menggali dan
menemukan informasi mengenai konsep
keliling dalam ritual Pradaksina.
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Mengembangk
an dan menyajikan hasil

Penutup
(10 menit)

Guru meminta salah satu perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya dan meminta kelompok
lain memberikan tanggapan.
Menganalisis
Guru memberikan peneguhan atas jawaban
serta mengeva- yang telah diberikan siswa.
luasi
proses
dan hasil pemecahan masalah
1. Guru bersama peserta didik menyusun
simpulan mengenai materi yang dipelajari
yaitu konsep keliling segiempat.
2. Guru memberikan refleksi dan umpan balik
pembelajaran.
Guru
memberikan
penghargaan dan peneguhan kepada
kelompok yang telah mempresentasikan
hasil kerja mereka.
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempelajari konsep luas dalam segiempat.
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
berdoa.

Pertemuan 4 (80 menit) : Luas Segiempat
Kegiatan/
Alokasi Waktu
(menit)
Pendahuluan
(10 menit)

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan (Keterangan)
Orientasi
1. Guru memberikan salam pembuka
2. Guru melakukan pengecekan kesiapan fisik
kelas
(kebersihan
kelas,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll).
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
4. Guru dan peserta didik berdoa untuk
mengawali kegiatan pembelajaran.
Motivasi
Guru mengajak siswa menyaksikan video
mengenai festival jajanan tradisional di “Pasar
Tradisi Lembah Merapi” yang bertempat di
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Inti
(60 menit)

puncak bukit Gununggono, Desa Banyubiru,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
Pemberian Acuan
1. Guru
menginformasikan
materi
pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
luas segiempat.
2. Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan yang sedang
berlangsung yaitu peserta didik mampu
menganalisis konsep luas segiempat
melalui kegiatan diskusi kelompok dengan
tepat.
Apersepsi
Guru mengingatkan kembali mengenai
karakteristik dan konsep keliling segiempat..
Orientasi pada Mengamati
masalah yang 1. Guru memperlihatkan gambar jajanan
tradisional di Kabupaten Magelang yaitu
berkaitan
jadah.
dengan
2. Peserta didik diminta mengamati gambar
budaya
tersebut.
setempat
Menanya
Guru memotivasi peserta didik untuk
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
gambar tersebut, misalnya :
1. Berapa banyak jadah yang mampu
diletakkan dalam alat pemanggang
tersebut?
2. Seperti apakah konsep luas dari kegiatan
memanggang jadah tersebut?
Mengumpulkan Data
1. Guru memberikan materi mengenai luas
segiempat melalui media powerpoint.
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan
materi dari guru.
Mengorganisa- Menganalisis Data
si peserta didik 1. Guru mengelompokkan peserta didik ke
dalam beberapa kelompok heterogen yang
terdiri dari 4 orang.
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Penutup
(10 menit)

2. Peserta didik diminta mengerjakan LKS
yang telah dibagikan oleh guru yaitu
menganalisis konsep luas segiempat.
Membimbing
Mengkomunikasikan
penyelidikan
Guru membimbing peserta didik bekerja
individu mau- dalam kelompok untuk menggali dan
pun kelompok
menemukan informasi mengenai konsep luas
segiempat.
Mengembangk Guru meminta salah satu perwakilan
an dan menya- kelompok untuk mempresentasikan hasil
jikan hasil
diskusi kelompoknya dan meminta kelompok
lain memberikan tanggapan.
Menganalisis
Guru memberikan peneguhan atas jawaban
serta mengeva- yang telah diberikan siswa.
luasi
proses
dan hasil pemecahan masalah
1. Guru bersama peserta didik menyusun
simpulan mengenai materi yang dipelajari
yaitu konsep luas segiempat.
2. Guru memberikan refleksi dan umpan balik
pembelajaran.
Guru
memberikan
penghargaan dan peneguhan kepada
kelompok yang telah mempresentasikan
hasil kerja mereka.
3. Guru
meminta
peserta
didik
mempersiapkan latihan soal untuk
pertemuan selanjutnya.
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
berdoa.

Pertemuan 5 (80 menit) : Latihan Soal
Kegiatan/
Alokasi Waktu
(menit)
Pendahuluan
(10 menit)

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan (Keterangan)
Orientasi
1. Guru memberikan salam pembuka
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Inti
(60 menit)

2. Guru melakukan pengecekan kesiapan fisik
kelas
(kebersihan
kelas,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll).
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
4. Guru dan peserta didik berdoa untuk
mengawali kegiatan pembelajaran.
Motivasi
Guru mengajak siswa mengucapkan jargon
“Selamat Pagi, Luar Biasa”
Pemberian Acuan
1. Guru
menginformasikan
materi
pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
mengulang kembali materi dalam satu bab
mengenai segiempat.
2. Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan yang sedang
berlangsung yaitu peserta didik mampu
menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas dan keliling segiempat
(persegi, persegi panjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan layanglayang).
Apersepsi
Guru mengingatkan kembali mengenai cara
menentukan keliling dan luas segiempat.
Orientasi pada Mengamati
masalah yang 1. Guru
memperlihatkan
contoh
berkaitan
permasalahan yang berkaitan dengan
dengan budaya
segiempat.
setempat
2. Peserta didik diminta mengamati soal
tersebut.
Menanya
Guru memotivasi peserta didik untuk
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
gambar tersebut, misalnya :
Bagaimanakah
caranya
menyelesaikan
permasalahan tersebut?
Mengumpulkan Data
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Penutup
(10 menit)

1. Guru memantapkan kembali materi
mengenai keliling dan luas segiempat
melalui media powerpoint.
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan
materi dari guru.
Mengorganisa- Menganalisis Data
si peserta didik 1. Guru mengorganisasikan peserta didik
untuk bekerja secara mandiri.
2. Peserta didik diminta mengerjakan latihan
soal yang ditayangkan di powerpoint yang
telah dibagikan oleh guru yaitu
menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan segiempat.
Membimbing
Mengkomunikasikan
penyelidikan
Guru membimbing peserta didik bekerja
individu
secara mandiri untuk menggali dan
maupun
menemukan informasi mengenai cara
kelompok
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
segiempat.
Mengembangk Guru meminta salah satu perwakilan siswa
an dan menya- untuk mempresentasikan hasil pekerjaanya
jikan hasil
dan meminta siswa lain memberikan
tanggapan.
Menganalisis
Guru memberikan peneguhan atas jawaban
serta mengeva- yang telah diberikan siswa.
luasi
proses
dan hasil pemecahan masalah
1. Guru bersama peserta didik menyusun
simpulan mengenai materi yang dipelajari
yaitu langkah menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan segiempat.
2. Guru memberikan refleksi dan umpan balik
pembelajaran.
Guru
memberikan
penghargaan dan peneguhan kepada
kelompok yang telah mempresentasikan
hasil kerja mereka.
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempersiapkan ulangan harian dengan
sungguh-sungguh.
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4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
berdoa.
H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Penilaian
No
1

2

Aspek
Pengetahu
an

Keterampilan

No.
IPK
IPK
3.11.1 Mengidentifikasi
berbagai
bentuk bangun datar yang ada
dalam kehidupan sehari-hari
yang
berkaitan
dengan
segiempat.
3.11.2 Mengidentifikasi karakteristik
dari berbagai jenis segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium,
dan
layanglayang).
3.11.3 Menentukan
keliling
segiempat
(persegi,
persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
3.11.4 Menentukan luas segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium,
dan
layanglayang).
4.11.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keliling
segiempat (persegi, persegi
panjang,
belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
4.11.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan
dengan
luas
segiempat (persegi, persegi
panjang,
belahketupat,

Teknik
Penilaian
Tertulis

Bentuk
Penilaian
Uraian

Tertulis

Uraian

Tertulis

Uraian

Tertulis

Uraian

Unjuk
Kerja

Uraian

Unjuk
Kerja

Uraian
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jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang).
3
Sikap
BertanggungMenyelesaikan tugas
jawab
– tugas yang
diberikan oleh guru
Percaya Diri
Berani
menyampaikan
pendapat dan hasil
pekerjaan
2. Pembelajaran Remedial

Observasi

Jurnal

Observasi

Jurnal

Pembelajaran remedial diberikan bagi peserta didik yang belum mencapai
KKM setelah dilakukan penilaian harian. Pembelajaran remedial dilakukan
di luar jam pembelajaran. Pembelajaran remedial tersebut dilakukan sebagai
berikut :
a. Guru mengulang materi mengenai segiempat (karakteristik, keliling dan
luas).
b. Guru melakukan analisis terhadap hasil penilaian harian peserta didik
dan selanjutnya merumuskan soal remedial.
c. Peserta didik mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi tersebut.

3. Pembelajaran Pengayaan
Pembelajatan pengayaan diberikan bagi peserta didik yang sudah mencapai
KKM. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam pembelajaran.
Pembelajaran pengayaan tersebut dilakukan sebagai berikut :
a. Peserta didik mempelajari materi dengan memanfaatkan buku,
internet, dan sumber belajar lainnya.
b. Setelah mempelajari materi peserta didik mengerjakan soal HOTS
berkaitan dengan materi segiempat.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 3.1 : MATERI PEMBELAJARAN
A. Pertemuan 1
Menara Air merupakan salah satu ikon dari Kota
Magelang. Menara ini dibangun oleh Herman
Thomas, salah seorang arsitek kebangsaan
Belanda pada tahun 1916. Walaupun sudah
berusia ratusan tahun akan tetapi bangunan ini
masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai
penampung air bagi warga Kota Magelang.
Berikut ini merupakan beberapa penerapan bangun datar yang ada dalam
bangunan Menara Air di Kota Magelang :
No

Nama

1

Trapesium

2

Jajargenjang

3

Layanglayang

Gambar
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4

Belah
ketupat

5

Persegi
Panjang

6

Persegi

7

Segitiga

B. Pertemuan 2
1. Definisi Poligon
Poligon adalah garis patah yang tertutup dan terletak pada sebuah bidang
datar.
2. Segiempat
Segiempat adalah poligon yang memiliki empat sisi (Ariawan,2014).
Terdapat dua macam segiempat yaitu segiempat beraturan dan juga segiempat
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tidak beraturan. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai segiempat
beraturan. Segiempat yang tergolong dalam segiempat beraturan ialah
persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium dan layang-layang.
a. Trapesium
 Definisi
Trapesium merupakan suatu segiempat yang hanya memiliki sepasang
sisi sejajar. Terdapat tiga jenis trapesium yaitu trapesium sembarang,
trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku.
 Sifat-sifat
Sifat-sifat trapesium secara umum ialah memiliki sepasang sisi
berhadapan yang sejajar dan jumlah sudut yang berdekatan diantara
dua sisi sejajar ialah 180°. Pada trapesium sama kaki, terdapat
beberapa sifat khusus antara lain :
 Dua sudut alas sama besar.
 Dua sudut pada sisi atas sama besar.
 Diagonal-diagonalnya sama panjang
 Memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu
simetri.
Pada trapesium siku-siku, terdapat
beberapa sifat khusus yaitu memiliki
tepat 2 sudut siku-siku

b. Jajargenjang
 Definisi
Jajargenjang

merupakan

segiempat

yang

berhadapannya

sejajar

suatu
sisi-sisi

atau

dapat

diartikan sebagai segiempat

yang

memiliki dua pasang sisi sejajar.
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 Sifat-sifat
 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
 Sudut yang berhadapan sama besar
 Sudut yang berdekatan jumlahnya 180° atau saling berpelurus.
 Diagonal-diagonalnya membagi jajargenjang menjadi dua sama
besar.
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan ditengah-tengah dan
saling membagi dua sama panjang.
 Memiliki 2 simetri putar.
c. Layang-layang
 Definisi
Layang-layang merupakan segiempat yang
memiliki dua

pasang

sisi

berbeda

yang

bersebelahan sama panjang.

 Sifat-sifat
 Mempunyai dua pasang sisi berbeda yang bersebelahan sama
panjang.
 Sepasang sudut berhadapan sama besar.
 Dua diagonalnya saling berpotongan dan salah satu diagonalnya
membagi dua diagonal lainnya sama panjag.
 Memiliki sebuah diagonal yang membagi dua sudut sama besar.
 Memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri.
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d. Belah ketupat
 Definisi
Belah

ketupat

merupakan

suatu

jajargenjang yang keempat sisinya
sama panjang. Belah ketupat juga
memiliki arti sebuah layang-layang
yang sisi berhadapannya sejajar.
 Sifat-sifat
 Keempat sisinya sama panjang
 Sisi-sisi yang berhadapan sejajar
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama
besar oleh diagonal-diagonalnya.
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan
membagi dua sama panjang.
 Memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri.

e. Persegi panjang
 Definisi
Persegi panjang

merupakan suatu

jajargenjang yang salah satu sudutnya
siku-siku.

 Sifat-sifat
 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
 Tiap-tiap sudutnya sama besar
 Diagonal-diagonalnya sama panjang
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama
panjang.
 Memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri.
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f. Persegi
 Definisi
Persegi merupakan suatu persegi
panjang yang memiliki dua sisi
berdekatan

yang

sama

Persegi juga dapat

panjang.

didefinisikan

sebagai belah ketupat yang memiliki
sudut siku-siku.
 Sifat-sifat


Keempat sisinya sama panjang



Sisi-sisi yang berhadapan sejajar



Tiap-tiap sudutnya sama besar



Diagonal-diagonalnya sama panjang



Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan
membagi dua sama panjang.



Memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar dan 4 sumbu simetri.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan seperti dalam gambar berikut ini:
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C. Pertemuan 3
1. Etnomatematika Keliling Bangun Datar

Ritual Pradaksina merupakan salah satu ritual yang dilakukan dalam perayaan
Waisak bagi umat Budha. Ritual ini merupakan ritual bersembahyang sambil
berjalan mengelilingi Candi Borobudur. Para Bhiksu akan mengelilingi candi
sebanyak tiga kali searah jarum jam. Ritual ini dapat dikaitkan dengan konsep
mencari keliling pada bangun datar. Seperti dalam ilutrasi di atas, terlihat
bahwa kita dapat membentuk jalur di mana bhiksu tersebut akan mengitari
Candi Borobudur. Berdasarkan rute tersebut ternyata terbentuk suatu bangun
datar segiempat. Untuk dapat mengetahui panjang lintasan mengitari candi
dalam satu putaran, kita dapat menambahkan panjang setiap sisi terluar candi.
Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut :
Panjang lintasan = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
Konsep tersebut selaras dengan konsep mencari keliling bangun datar yaitu
dengan menambahkan ukuran panjang semua sisi bangun datar.
2. Keliling
Keliling suatu poligon adalah jumlahan dari ukuran panjang semua sisi
poligon tersebut (Ariawan,2014). Berikut ini merupakan rumus keliling dari
segiempat dan segitiga :
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Trapesium

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = AB + BC + CD + AD

Persegi Panjang

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = AB + BC + CD + AD

Jajargenjang

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = PQ + QR + RS + PS

Persegi

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = AB + BC + CD + AD

Layang-layang

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = AB + BC + CD + AD

Belah Ketupat

K = jumlah panjang keempat sisinya
K = PQ + QR + RS + PS

D. Pertemuan 4
1. Etnomatematika tentang Luas Bangun Datar
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Salah satu jajanan tradisional yang dijajakan di “Pasar Tradisi Lembah
Merapi” ialah jadah. Jadah merupakan salah satu makanan yang terbuat dari
ketan. Di pasar tersebut terdapat kreasi jadah yang dimasak kembali dengan
cara dibakar. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, kita dapat menggali
konsep luas. Konsep luas ini berkaitan dengan banyaknya jadah yang mampu
dipanggang dalam sekali proses pemanggangan.
2. Luas
Luas suatu poligon adalah banyaknya persegi satuan ukuran luas yang
termuat dalam daerah tersebut (Ariawan,2014). Berikut ini merupakan rumus
luas segiempat dan segitiga :
Trapesium

Persegi Panjang

(Jumlah sisi sejajar) × tinggi
2
(AB + CD) × t
L=
2
L=

L = AB × BC
L = p×l

Jajargenjang

Persegi

L = alas × tinggi
L=a×t

L = AB × BC
L= s×s
L = s2

Layang-layang

L=

d1 × d2
2

Belah Ketupat

L=

d1 × d2
2
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L=

AC × BD
2

Keterangan
𝑑1 , 𝑑2 : panjang diagonal

E. Pertemuan 5
Latihan Soal HOTS (Soal Post-test)

L=

PR × QS
2

Keterangan
𝑑1 , 𝑑2 : panjang diagonal
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Lampiran 3.2 : PENILAIAN
A. PENILAIAN SIKAP
Jurnal Sikap Peserta Didik

Kelas

: VII

Semester

: II (Dua)

Hari,tanggal

:
Skor
Final

Sikap
No

Nama

Percaya Diri
1
2

Kerjasama

Keterangan

Nilai

:

1. Pedoman penilaian :
Aspek
Bertanggungjawab

Percaya
Diri 1

Percaya
Diri 2

1
Jika
peserta
didik
tidak
pernah
aktif
dalam kegiatan
diskusi.
Jika
peserta
didik
tidak
pernah
menyampaikan
pendapatnya.
Jika
peserta
didik
tidak
pernah
menyampaikan
hasil
pekerjaanya.

2
3
4
Jika
peserta Jika peserta didik Jika peserta didik
didik
jarang sering aktif dalam selalu aktif dalam
aktif
dalam kegiatan diskusi.
kegiatan diskusi.
kegiatan diskusi.
Jika
peserta
didik
tidak
pernah
menyampaikan
pendapatnya.
Jika
peserta
didik
jarang
menyampaikan
hasil
pekerjaanya.

Jika peserta didik
sering
menyampaikan
pendapatnya.

Jika peserta didik
selalu
menyampaikan
pendapatnya.

Jika peserta didik
tidak
pernah
menyampaikan
hasil pekerjaanya.

Jika peserta didik
selalu
menyampaikan
hasil pekerjaanya.

2. Skor final menunjukkan jumlah semua nilai pada aspek sikap.
3. Pedoman Nilai

:

3 − 4 = Kurang baik (D)

8 − 10 = Baik (B)

5 − 7 = Cukup baik (C)

11 − 12 = Amat baik (A)
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B. PENILAIAN PENGETAHUAN
(Diperlukan validasi)
C. LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
Kelas
No

: VII A
Nama Peserta didik

4

Tingkat
3
2

1

Nilai

Ket.

1
2
3

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Tingkat
4

3

2

1

Kriteria
Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan
dengan tugas ini.
Ciri-ciri:Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan
penerapan konsep yang berhubungan dengan tugas ini
Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan
dengan tugas ini.
Ciri-ciri:Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu
jawaban salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima
Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang
berhubungan dengan tugas ini.
Ciri-ciri: Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada
jawaban tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan.
Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada
pengetahuanyang berhubungan dengan masalah ini.
Ciri-ciri: Semua jawaban salah, atau Jawaban benar tetapi tidak diperoleh
melalui prosedur yang benar.
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Lampiran 10 LKS
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Lampiran 11 Soal Pre-test

Latihan Soal
Kerjakanlah soal berikut ini di selembar kertas dan berilah identitas diri (nama, kelas,
nomor presensi)!
1. Perhatikan ilustrasi dibawah ini !
Salah satu tradisi peringatan Waisak di Candi
Borobudur ialah melakukan ritual Pradaksina.
Ritual

Pradaksina

merupakan

ritual

sembahyang sambil berjalan mengelilingi
Candi Borobudur sebanyak 3 kali. Diketahui
ukuran dasar candi ialah (123 × 123) m.
Berikut ini ialah contoh model rute ritual
Pradaksina yang memungkinkan :
Sumber :
https://kebudayaan.kemdi
kbud.go.id/bkborobudur/candiboro budur-sebagai-mandala-dimasa-lampau/

Dari dua kemungkinan rute tersebut, apakah
akan menghasilkan panjang lintasan yang
sama? Jika tidak, manakah yang memiliki
panjang lintasan terpendek? Jelaskan!
2. Perhatikan ilustrasi dibawah ini !
Yu Narni merupakan penjual jadah di
“Pasar Tradisi Lembah Merapi”. Menurut
beliau ukuran dari jadah buatannya ialah
sekitar (6 × 6) cm. Beliau menggunakan
alat pemanggang jadah dengan ukuran
(28 × 20) cm.
jadah

yang

Perkirakanlah
mampu

dimuat

jumlah
oleh
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pemanggang Yu Narni dalam sekali
proses pemanggangan!
3. Lantai sebuah gedung pertemuan berbentuk persegi panjang dengan ukuran (30 ×
15) m. Lantai ruangan akan ditutupi ubin keramik berukuran (30 × 30) cm.
Perkirakanlah banyak ubin keramik yang diperlukan untuk menutupi lantai tersebut!
4. Perhatikan ilustrasi dibawah ini !
Ibu Cunduk merupakan salah seorang
pembuat jajanan tradisional di Dusun
Banyutemumpang, Kecamatan Sawangan,
Kabupaten Magelang. Jajanan yang sering
beliau buat salah satunya ialah wajik.
Dalam
Sumber : http://kangangon.blogspot.
com/2019/02/makanan-makanankhassalaman-magelang.html

pembuatannya

beliau

akan

mencetak wajik pada sebuah nampan
berukuran (30 × 20) cm. Ketika wajik
telah dingin maka beliau akan mulai
mengiris wajik dalam nampan dengan
ukuran yang lebih kecil. Apabila beliau
mengiris wajik dengan ukuran (2 × 4) cm,
apakah

beliau

dapat

menjual

sebanyak 75 potong? Jelaskan!

wajik
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Lampiran 12 Soal Post-test

Latihan Soal
Kerjakanlah soal berikut ini di selembar kertas dan berilah identitas diri (nama,
kelas, nomor presensi)!
1. Pak Agus akan membuat pagar di sekeliling kebun yang ia miliki. Dengan bentuk
pagar yang sama, Pak Agus memiliki 4 rancangan pemasangan pagar yaitu
rancangan A, B, C, dan D. Berikut ini merupakan rancangan Pak Agus :

Jika kayu yang dimiliki oleh Pak Agus untuk membuat pagar adalah 32 meter,
maka rancangan mana sajakah yang bisa dipilih Pak Agus?
2. Perhatikan ilustrasi dibawah ini !
Gambar di samping menunjukan
Monumen Patung Diponegoro yang ada
di Kota Magelang. Monumen ini
dibangun

pada

tahun

1977

yang

diprakarsai oleh Bapak Suparjo Rustam,
Gubernur Jawa Tengah kala itu. Saat ini,
monumen ini sudah melewati banyak
renovasi dengan yang
terakhir ialah membangun pagar di sekitar monumen. Hal ini bertujuan untuk
melindungi dari vandalisme yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.
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Monumen Diponegoro ini memiliki ukuran
kurang lebih (8 × 3) m. Untuk pagar pembatas
monumen ini terbuat dari tiang pagar seperti
gambar di samping. Jarak antar tiang pagar
tersebut kurang lebih 11 cm. Dari informasi
tersebut, coba tentukan banyak tiang pagar
Monumen Diponegoro tersebut!
3. Perhatikan gambar berikut ini!
Diketahui bangun ABCD dan EFGH adalah
persegi. Titik E merupakan titik pusat simetri
putar persegi ABCD. Tentukan luas daerah
yang diarsir!

4. Perhatikan ilustrasi dibawah ini !
Museum

Diponegoro

merupakan

salah satu cagar budaya yang ada di
Kota Magelang. Museum ini terletak
di Jalan Diponegoro No.1, Magelang.
Dahulu,

bangunan

museum

digunakan

sebagai

Pangeran

Diponegoro

ini

kediaman
sebelum

ditangkap oleh pasukan Belanda.
Saat ini, bangunan ini digunakan
sebagai museum untuk mengenang
perjuangannya.
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Bangunan museum ini terlihat klasik. Hal ini
didukung dengan masih dipergunakannya keramik
berbahan batu seperti gambar di samping. Keramik
tersebut memiliki ukuran (15 × 15) cm. Dari
informasi tersebut, cobalah kerjakan soal berikut :
a. Coba gambarkan 3 macam pola pemasangan keramik tersebut pada lantai
dengan ukuran (1,5 × 1,5)m !
b. Berdasarkan pola yang telah kalian gambar, jelaskan pola manakah yang
menggunakan keramik lebih sedikit !
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Lampiran 13 Instrumen Wawancara Guru
Kisi-Kisi

No
1.

Kondisi Kelas

2.
3.
4.
1.

Penerapan
pembelajaran
HOTS

2.
3.
4.
1.
2.

Pembelajaran
berbasis
etnomatematika

3.

4.

5.
1.
2.
3.
Media LKS

4.
5.
6.

Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan model pembelajaran
etnomatematika ini mampu mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa?
Bagaimakah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas
VIIA secara umum?
Apakah siswa kelas VIIA terbiasa mendapatkan soal HOTS
baik dalam kegiatan pembelajaran maupun penilaian harian?
Apa sajakah hambatan yang dialami untuk meningkatkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa?
Apa sajakah usaha yang telah dilakukan untuk
mengembangkan HOTS siswa kelas VIIA?
Jelaskan metode pembelajaran apa sajakah yang biasa
digunakan untuk membiasakan kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa kelas VIIA?
Bagaimanakah hasil dari penerapan metode pembelajaran
tersebut?
Kesulitan apa sajakah yang dialami guru dalam menerapkan
pembelajaran berbasis HOTS?
Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menerapkan pembelajaran
berbasis etnomatematika sebelumnya?
Apa perbedaan pembelajaran berbasis etnomatematika dengan
pembelajaran yang biasa Bapak/Ibu terapkan di kelas?
Apakah terdapat hambatan/kesulitan dalam menerapkan
pembelajaran berbasis etnomatematika?
(Pertanyaan lanjutan dari nomor 3 apabila guru memiliki
hambatan.kesulitan)
Apa sajakah hambatan/kesulitan dalam menerapkan
pembelajaran berbasis etnomatematika?
Apakah terdapat kritik dan saran mengenai pembelajaran
etnomatematika yang saya rencanakan ini?
Media apa sajakah yang sering digunakan dalam pembelajaran
matematika?
Media apa yang paling digemari oleh siswa?
Apakah siswa terbiasa dengan penggunaan LKS di kelas?
Seberapa efektifkah penggunaan LKS dalam pembelajaran
matematika?
Apa sajakah hambatan yang dialami dengan penggunaan LKS
sebagai media pembelajaran?
Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan LKS yang berbasis
etnomatematika ini?
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Lampiran 14 Instrumen Wawancara Siswa Berkaitan Pengerjaan Pre-test
Kisi-Kisi
Mengetahui
kemampuan
siswa
dalam
memahami
konsep bangun datar
segiempat
Mengetahui
kemampuan
siswa
dalam
menerapkan
konsep, prinsip dan
prosedur yang berkaitan
dengan
materi
segiempat.
Mengetahui
kemampuan siswa
dalam menyelesaikan
permasalahan
kontekstual yang
berkaitan dengan
konsep, prinsip, dan
prosedur mencari
keliling maupun luas
segiempat.

Pertanyaan
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 1
3. Coba jelaskan apa yang kamu pahami setelah membaca
soal tersebut?
4. Mengapa kamu menjawab soal tersebut demikian?
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 2 dan 3
4. Apa yang kamu pahami dari soal tersebut?
5. Jelaskan apa idemu di dalam menyelesaikan soal
tersebut?
6. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 4 dan 5
4. Apa yang kamu pahami dari soal cerita tersebut?
5. Jelaskan apa idemu di dalam menyelesaikan soal
tersebut?
6. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal tersebut?
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Lampiran 15 Instrumen Wawancara Siswa Berkaitan Pengerjaan Post-test
Kisi-Kisi
Pertanyaan
Mengetahui
kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 1
siswa dalam memahami 3. Coba jelaskan apa yang kamu pahami setelah
konsep
bangun
datar
membaca soal tersebut?
segiempat
4. Mengapa kamu menjawab soal tersebut demikian?
Mengetahui
kemampuan Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 2 dan 3
siswa dalam menerapkan 4. Apa yang kamu pahami dari soal tersebut?
konsep, prinsip dan prosedur 5. Jelaskan apa idemu di dalam menyelesaikan soal
yang berkaitan dengan materi
tersebut?
segiempat.
6. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal tersebut?
Mengetahui kemampuan
Digunakan untuk bertanya pada soal nomor 4 dan 5
siswa dalam menyelesaikan
4. Apa yang kamu pahami dari soal cerita tersebut?
permasalahan kontekstual
5. Jelaskan apa idemu di dalam menyelesaikan soal
yang berkaitan dengan
tersebut?
konsep, prinsip, dan prosedur 6. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari keliling maupun luas
menyelesaikan soal tersebut?
segiempat.
Mengetahui pengaruh
6. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti
pembelajaran matematika
pembelajaran materi segiempat ini?
berbasis etnomatematika
7. Apakah kamu menjadi lebih mudah memahami
dengan pengalaman belajar
materi pembelajaran?
siswa
8. Apakah soal-soal yang diberikan selama proses
pembelajaran dapat kamu pahami dengan baik?
9. Adakah kesulitan yang kamu alami selama
mengikuti proses pembelajaran pada materi
segiempat?
10. Adakah kritik dan saran terkait dengan bagaimana
penyampaian materi dan penyusunan soal?
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Lampiran 16 Hasil Pekerjaan Subyek dalam Menyelesaikan Soal Pre-test
Hasil Pekerjaan Subyek S1

Hasil Pekerjaan Subyek S3
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Hasil Pekerjaan Subyek S7
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Hasil Pekerjaan Subyek S10
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Hasil Pekerjaan Subyek S14
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Hasil Pekerjaan Subyek S15
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Lampiran 17 Hasil Pekerjaan Subyek dalam Menyelesaikan Soal Post-test
Hasil Pekerjaan Subyek S1
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Hasil Pekerjaan Subyek S3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
208

Hasil Pekerjaan Subyek S7

Hasil Pekerjaan Subyek S10
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Hasil Pekerjaan Subyek S14
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Hasil Pekerjaan Subyek S15
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Lampiran 18 Transkrip Hasil Wawancara Guru
Transkrip Hasil Wawancara Guru
Keterangan
P

: Peneliti

G

: Guru Mata Pelajaran Matematika Kelas VIIA

Kondisi Kelas
P : Menurut Bapak, apakah dengan model pembelajaran etnomatematika ini mampu
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa?
G : Kalau dengan etno ya bisa
P : Alasannya apa ya, Pak?
G : Karena penerapan yang di pembelajaran segiempat jika sudah mengenal sejak
awal dengan model apapun tetap bisa
P : Bagaimakah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA secara umum?
G : Kalau kelas VII karena baru berproses dari SD maka ketika di SMP harus ada
pendampingan yang lebih. Contoh mereka kan lebih terpacu jika mereka paham
rumus dan cara mengerjakannya. Ketika soal berubah sedikit saja seperti soal
terapan dan konstekstual pasti bingung. Setelah dibimbing baru mudeng.
P : Apakah siswa kelas VIIA terbiasa mendapatkan soal HOTS baik dalam kegiatan
pembelajaran maupun penilaian harian?
G : Selama saya mengajar mendampingi mereka, proses berpikir yang saya terapkan
adalah mereka mengenal lingkup di sekitar, mengenalkan materi, dikenalkan
model perumusan atau penerapan rumus. Setelah fasih baru dicoba dengan soal
terapan. Soal terapan itu sering. Kadang kalau saya ingin mengajak anak berpikir
kritis dan penasaran, saya memberi tayangan tentang suatu bangunan baru saya
tanyakan sesuatu. Anak berusaha memecahkan masalahanya. Misalnya dalam
permasalahan pengubinan pasti anak akan sedikit bingung. Ada macam-macam
kemampuan anak. Ada yang menghitung pakai rumus, ada yang menggambar, ada
juga yang manual di hitung di kelas.
P : Bagaimana dengan hasil dari pemberian soal HOTS tersebut, Pak?
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G : Kalau hasilnya karena masih kelas VII maka belum merata. Masih banyak anak
yang perlu pendampingan daripada anak yang sudah mampu berpikir kritis.
P : Apa sajakah hambatan yang dialami untuk meningkatkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa?
G : Anak perlu motivasi. Perlu diberi tantangan agar anak paham. Masalahnya selama
ini anak kurang bisa meruntutkan atau mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa
yang diketahui. Pasti anak akan bertanya apakah harus nulis diketahui,
mengunakan apa, dan caranya gimana. Anak jarang melihat permasalahan seperti
ini apa yang diketahui, cara kerjanya gimana, dan prosesnya gimana. Saya
berpikir anak kan maunya instan, pengen selalu dapet rumusnya gimana dan
hasilnya seperti apa. Soal yang memacu proses berpikir kan modelnya dikasih
masalah terus anak bisa menyelesaikan atau tidak. Selama ini dari 27 anak itu
sebarannya kurang merata. Dalam kerja keompok untuk memacu anak, saya
mengelompokan seperti kelompok semut. Mereka berkelompok karena butuh
bukan karena terpaksa. Saya jarang menentukan anak berkelompok dengan
metode berhitung. Lebih mengarah ke anak memilih temannya sendiri agar dia
paham mereka berkelompok untuk belajar. Jadi mulai dari saya memilih anak
yang pinter untuk dijadikan leader dan selanjutnya teman-teman lainnya
mengikuti dengan memilih sendiri. Selanjutnya akan diberi persoalan yang agak
sulit, mereka terus jadi bisa mengerjakan walaupun prosesnya lama.
P : Apakah persebaran jumlah anak dalam setiap kelompok akan sama mengingat
mereka memilih sendiri dengan siapa mereka ingin belajar?
G : Saya pake jumlah minimal dan maksimal. Leader tidak bisa menolak anggota
yang bergabung. Saya tekankan bahwa siapapun yang bergabung dalam kelompok
bukan karena suka atau tidak tapi karena mau berkembang atau belajar disitu.
P : Apakah siswa kelas VIIA ini selalu harus diarahkan dan didikte dalam proses
mempelajari materi?
G : Selama saya mengajar kayaknya tidak selalu diarahkan. Jadi awal diberi aturan
main kalo mengerjakan soal. Anak juga punya narasumber lain kayak buku dan
internet. Saya selalu menekankan prosedur pengerjaan dari siswa harus lengkap
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karena disini yang ditekankan itu bukan nilai tapi apakah mereka paham yang
dikerjakan atau tidak.
Penerapan Pembelajaran HOTS
P : Apa sajakah usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan HOTS siswa
kelas VIIA?
G : Anak paham materi yang dipelajari dengan berbagai model seperti tutor sebaya,
belajar kelompok atau anak saya biasakan bertanya pada setiap awal masuk kelas.
Jadi saya pola mengajarnya itu begitu masuk kelas saya tanyakan dulu apakah ada
yang mau ditanyakan. Jika ada maka dibahas terlebih dahulu. Baru selanjutnya
masuk ke materi baru. Setelah anak paham tentang materi yang baru anak diberi
tantangan dengan soal terapan. Misalnya anak tidak hanya diberi persegi panjang
lalu diminta menghitung panjang dan lebar tapi dari ruangan ini bentuknya apa.
Lalu ditanyakan ukuran, kalo ditutupin jadi gimana, Jadi, tidaknyuruh anak
menghitung keliling atau luas tapi diberi persoalan dan dari soal apa yang bisa
diperoleh.
P : Jelaskan metode pembelajaran apa sajakah yang biasa digunakan untuk
membiasakan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIIA?
G : Kalau metode atau model pembelajaran ya tidak bisa dipungkiri lebih ke ceramah
dan tanya jawab. Tapi saya pernah mencoba pada soal yang sulit ke model
menemukan atau discovery learning. Jadi mereka menemukan proses atau cara
mengerjakan. Diberi persoalan dan gimana cara menyelesaikan. Misalnya seperti
suatu barang dan barang yang akan dibuat atau diukur adalah barang yang tidak
bisa dirubah atau dimampatkan. Seperti contoh kasus jadah itu. Siswa diminta
mengerjakan terlebih dahulu lalu didiskusikan bersama. Setelah itu baru
menekankan mengenai cara pengerjaan yang benar. Bagaimana anak bisa bernalar
tidak hanya menggunakan perhitungan yang biasa. Tidak hanya menemukankan
cara mengerjakan secara umum yang mereka tau tapi mereka dipahamkan
mengenai konteks yang diluar penalaran mereka.
P : Bagaimanakah hasil dari penerapan metode pembelajaran tersebut?
G : Selama ini orang berpikir matematika sulit dan jadi momok. Saya mencoba
memecahkan dan menjembatani itu. Cara pembelajaran menggunakan contoh
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yang yang bagi anak asing dan aneh. Dari situ anak tertarik dan engga dianggap
sulit. Jadi anak suka sama metode dan model kita. Metode dan model yang bisa
menghubungkan budaya atau lingkungan sekitar serta pengalaman anak ternyata
lebih mudah untuk digunakan menarik minat anak. Saya punya prinsip kalo anak
udah seneng dia engga akan bosan untuk ikut pelajaran. Ini terbukti. Saya merasa
bahwa matematika yang saya ajarkan tidak membuat anak ngeluh sulit atau bosen.
Saya gunakan prinsip model santai. Pendekatan secara baik akan menghasilkan
hasil yang lebih bagus
P : Kesulitan apa sajakah yang dialami guru dalam menerapkan pembelajaran
berbasis HOTS?
G : Nah untuk penerapan soal HOTS, kendalanya adalah kadang kita engga paham
soal itu HOTS apa engga. Sepaham saya soal sulit itu HOTS padahal kan ada
beberapa kriteria. Kalau kita paham saya kira kita bisa cari banyak cara untuk
mengajarkan pada anak. Saya engga memikirkan itu sebenernya. Saya lebih ke
materi dikuasai, anak menghubungkan dengan materi lain, ada beberapa soal
terapan dan kontekstual. Soal dihubungkan dengan proses mengerjakan soal
bertingkat tidak langsung ketemu jawabannya.
Pembelajaran Berbasis Etnomatematika
P : Apakah

Bapak/Ibu

sudah

pernah

menerapkan

pembelajaran

berbasis

etnomatematika sebelumnya?
G : Yang berkaitan dengan etno itu kan saya barusan mengenal saat saya diajak
penelitian model etno. Sebelumnya engga tau. Selama ini yang saya lakukan saat
mengajar ya saya menghubungkan dengan lingkungan sekitar. Itu untuk motivasi
anak. Selama ini saya sudah mencoba secara etno tapi engga sadar kalo itu etno
P : Apa perbedaan pembelajaran berbasis etnomatematika dengan pembelajaran yang
biasa Bapak terapkan di kelas?
G : Di kelas saya mengambil contoh secara umum. Contoh yang saya ambil ya tidak
selalu harus budaya. Mungkin itu bedanya.
P : Apakah terdapat hambatan/kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis
etnomatematika?
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G : Karena selama ini matematika tidak lepas dari soal terapan dan lingkungan
sekitar, menurut saya dengan model ini saya tidak terlalu sulit. Sudah mudah
dipahami anak hanya anak harus dikenalkan bahwa dengan metode itu namanya
etno. Tapi menurut saya sudah tidak sulit. Kita harus membekali diri bahwa itu
etno.
P : Apa sajakah hambatan/kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis
etnomatematika?
G : Kesulitannya hanya bagaimana kita menghubungkan apa yang kita tanyakan udah
sesuai etno belom. Menghubungkan materi saat memilih soal yang akan diberikan
apakah udah sesuai etno belom. Mungkin menurut saya sudah mudah, tapi
mungkin bagi anak sulit. Kadang tidak sesuai harapan. Jawaban siswa di luar
dugaan. Saya menekankan bahwa jawaban anak tidak tunggal untuk menghargai
jawaban anak. Saya mengatakan kalo prosedur dan langkah betul lalu ada
kesalahan penulisan angka dan perhitungan tetep saya betulkan. Tidak usah takut
mengerjakan hal yang salah.
P : Apakah terdapat kritik dan saran mengenai pembelajaran etnomatematika yang
saya rencanakan ini?
G : Dilihat dari soal dan etno tidak terlalu banyak masukan karena sudah sesuai
dengan harapan yang ingin dimunculkan. Sarannya mungkin soal etno yang
dimunculkan disesuaikan dengan pengalaman anak. Bangunan sekolah kan sudah
cagar budaya mungkin bisa pake sekolah saja. Saya sering mengajak anak belajar
diluar kelas juga kok.
Media LKS
P : Media apa sajakah yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika?
G : Alat peraga yang bisa diliat dan dipegang anak. Bisa juga pake ppt untuk memberi
gambaran yang lain Model khusus suka bawa benda nyata. Dibawa benda aslinya.
Yang mudah dijumpai anak di sekitar
P : Media apa yang paling digemari oleh siswa?
G : Yang pertama ppt. Yang kedua benda atau model yang bisa ditemui di sekitar.
Kadang anak saya minta membuat model menggunakan kertas atau karton
P : Apakah siswa terbiasa dengan penggunaan LKS di kelas?
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G : Tidak selalu pakai LKS. Kadang LKS hanya untuk memacu anak dan memberikan
selingan atau model pembelajaran yang beda. Engga selalu pakai LKS
P : Seberapa efektifkah penggunaan LKS dalam pembelajaran matematika?
G : Akan lebih efektif karena mengarahkan anak pada tujuan materi.
P : Lalu untuk kegiatan diskusi kelompok itu menggunakan apa Pak?
G : Diskusi kelompok kadang secara lisan tidak tertulis. Kadang juga saya
beritahukan via WA pada malam harinya agar anak bisa memahami dan
mempersiapkan kegiatannya dulu.
P : Apa sajakah hambatan yang dialami dengan penggunaan LKS sebagai media
pembelajaran?
G : Kalau anak tidak paham alur LKS atau anak merasa sulit memahami materi,
kadang LKS malah menimbulkan banyak pertanyaan siswa baru mereka
mengerjakan. Harapannya LKS untuk menuntun proses berpikir anak tapi
kendalanya beberapa anak perlu pendampingan khusus.
P : Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan LKS yang berbasis etnomatematika
ini?
G : LKS kemarin prosedural dan ada gambar serta konteknya dipahami anak ya pasti
membuat siswa mudah memahami. Walaupun masih harus saya pantau. Secara
pinsip LKS kemarin sangat membantu anak
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Lampiran 19 Transkrip Hasil Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Pre-test
Materi Segiempat

Transkrip Hasil Wawancara S1
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S1 : Nomor 1 itu membandingkan antara model 1 sama 2 mana yang paling
pendek jalurnya.
P : Coba sebutkan apa saja yang diketahui dalam soal!
S1 : Ada dua gambar yang satunya persegi satunya gambar yang banyak
tekukan.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S1 : Ditanya model gambar yang jalurnya paling pendek.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Cuman dilihat dari gambar sih kak. Gambar kedua kan banyak tekukannya
bikin jalurnya makin panjang. Jadinya rute terpendeknya ya itu yang
pertama.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Bingung di gambarnya itu bener apa engga kalo banyak tekukan makin
panjang jalurnya.
Soal nomor 2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S1 : Nomor dua itu disuruh menghitung jadah yang muat di satu loyang
pemanggang.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S1 : Ukuran dari jadah yaitu (6 × 6) cm. Ukuran alat pemanggangnya (28 ×
20) cm.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S1 : Ditanya banyak jadah dalam sekali proses pemanggangan
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
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S1 : Jadi ukuran dari loyangnya itu aku kalikan trus aku bagi sama ukuran
jadahnya. Dikalikan dulu ukurannya. Terus aku bagi hasilnya 15.
P : Lalu itu ada tulisnya terdekat itu artinya apa ya?
S1 : Hasilnya kan engga pas gitu kak. Engga bulat jadinya aku bulatin. Cari
yang terdekat. Jadi 15.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S1 : Jadi dalam satu loyang dapat memuat 15 jadah.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Engga ada kak.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?
S1 : Di soal itu ada ruangan ukurannya (30 × 15)m lalu keramik ukurannya
(30 × 30) cm. Di soal disuruh mencari banyak keramik yang dipasang.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Jadi ukuran dari ruangannya itu aku kalikan trus aku bagi sama ukuran
keramiknya yang udah dikalikan juga. Tapi sebelum itu yang bagian
ukuran ruangannya aku jadiin sentimeter dulu kan jadinya 3000 dikali
1500. Nah kalau sudah baru dibagi. Jadi hasilnya 5000 keramik.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Engga juga ada kak.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S1 : Diketahui ukuran nampan (30 × 20) cm dan ukuran wajik (2 × 4) cm.
Ditanya apakah ibu tersebut dapat menjual 75 potong wajik
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Ukuran nampan dibagi ukuran wajik. Jadi 30 dikali 20 lalu dibagi sama 2
dikali 4. Hasilnya 600 dibagi 8 hasilnya 75 potong.
P : Menurutmu konsep apa yang ada di soal tersebut?
S1 : Pakai konsep luas
P : Mengapa menggunakan cara yang itu?
S1 : Udah pernah tau cara ini kak.
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P : Apa kesimpulanmu?
S1 : Ibu tersebut bisa menjual 75 potong wajik.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Engga ada kak. Sudah paham.

Transkrip Hasil Wawancara S3
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S3 : Soal nomor 1 itu meminta kita untuk melihat mana model gambar yang
panjang lintasannya paling pendek. Dari soal itu saya jadi tahu ternyata
model 1 dan model 2 itu panjang lintasannya sama walaupun model kedua
berkelok-kelok.
P : Coba sebutkan apa saja yang diketahui dalam soal!
S3 : Yang diketahui itu ukuran dasar candi (123 × 123) m dan ada dua pola
gambar.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S3 : Yang ditanyakan ialah mana model gambar yang lintasannya paling
pendek.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S3 : Menurut saya model kedua itu mirip dengan model pertama hanya
bentuknya dimodifikasi menjadi berkelok-kelok. Awalnya saya juga
kurang paham tapi terus bisa nemuin ide itu. Jadi kelilingnya sebetulnya
sama. Disitu saya misalkan x karena itu kan belum di ketahui gitu.
Dimisalkan aja.
P : Dai jawabanmu kamu menuliskan “x”, coba jelaskan mengapa kamu
menuliskan unsur “x” tersebut!
S3 : Disitu saya misalkan x karena itu kan belum di ketahui gitu. Dimisalkan
aja “x” itu panjang yang berkelok-kelok.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Sebetulnya sudah paham dengan maksud soalnya. Mungkin sedikit sulit
saat menentukan panjang lintasan karena tidak diketahui.
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Soal nomor 2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Jadi di soal itu aku disuruh menentukan jumlah jadah yang bisa dipanggang
dalam sekali pemanggangan jika diketahui ukuran alat dan ukuran
jadahnya.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S3 : Yang diketahui adalah ukuran dari jadah yaitu (6 × 6) cm dan ukuran alat
pemanggang yaitu (28 × 20) cm.
P : Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!
S3 : Yang ditanyakan yaitu berapa banyak jadah yang dapat dipanggang dalam
satu kali proses.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S3 : Awalnya aku sempat coba pake konsep luas gitu. Jadi luas pemanggang
dibagi sama luas jadah. Tetapi saat dicoba hasilnya bukan bilangan bulat.
Kemudian aku coba pake cara yang lain yaitu pakai konsep keliling seperti
yang aku gambar itu.
P : Bagaimana kamu menerapkan konsep keliling itu?
S3 : Disitu aku kerjainnya caranya digambar kotaknya misalnya digambar ke
samping 28 kebawah 20. Nah 20 dibagi 6 yang 28 juga dibagi 6. Sisanya
dibuang aja jadi seperti yang aku jawab di situ.
P : Mengapa sisanya dibuang?
S3 : Sisanya engga ikut karna jadahnya engga bisa dipotong. Selanjutnya hasil
pembagiannya aku kalikan jadi 4 × 3 = 12.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Engga ada kak.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?
S3 : Di soal itu diketahui ukuran gedung pertemuan sama ukuran dari ubinnya.
Lalu yang ditanyain itu banyak ubin yang diperlukan untuk nutupin
lantainya
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
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S3 : Ukuran dari ubin itu dikalikan jadi hasilnya luasnya lantai. Lalu dibagi
dengan hasil kali dari ubinnya sebagai luas ubin. Tapi ada konversi satuan
dulu jadi dari m ke cm dikali 10000 karena dari m ke cm turun 2 kali.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Engga ada kak. Soalnya sebelumnya pernah tau soal seperti ini.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S3 : Yang diketahui di soal yaitu ukuran nampan (30 × 20) cm dan ukuran
wajik (2 × 4) cm. Ditanya apakah penjual dapat menjual 75 potong wajik
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S3 : Ukuran nampan dibagi ukuran wajik. Ukuran nampannya dikalikan dulu.
Ukuran wajik juga dikaliikan dulu. Setelah itu ukuran nampan dibagi
ukuran wajik Lalu hasilnya ketemu 75 wajik.
P : Menurutmu konsep apa yang ada di soal tersebut?
S3 : Pakai konsep luas
P : Apa kesimpulanmu?
S3 : Penjualnya bisa menjual 75 wajik.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Engga ada kak. Sudah paham.

Transkrip Hasil Wawancara S7
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S7 : Dari nomor 1 itu dketahui dua gambar lalu dicari lintasanya yang paling
pendek.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S7 : Aku bingung kak disitu makanya cuman nulis ukuran yang model 1 aja.
Itu aja kayaknya aku salah hitung deh.
P : Apa yang bikin kamu bingung?
S7 : Bingung harus dikerjain dengan cara apa kak makanya itu aku cuman
dikaliin aja ukurannya. Kurang paham.
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P : Tapi maksud soalnya tau kan?
S7 : Tau kak. Engga tau cara ngerjainnya.
Soal nomor 2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S7 : Kalau nomor 2 itu ada ukuran jadah (6 × 6) cm dan alat pemanggang
ukurannya (28 × 20) cm. ditanya perkiraan jumlah jadah sekali proses.
P : Bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut?
S7 : Aku bacain caranya aja ya kak. Jadi tu dari ukuran alat pemanggangnya
dikaliin. 28 × 20 = 560. Lalu ukuran jadah juga dikaliin. 6× 6 = 36.
Kalua udah lalu cara cari jumlah jadahnya itu 560 dibagi 36. Hasilnya
kurang lebih 15 biji
P : Kenapa kok hasilnya kurang lebih?
S7 : Hasilnya tuh koma koma kak. Lalu aku tulis 15 aja.
P : Hasilnya berapa aslinya?
S7 : 15,56 kak. Aku bulatin kebawah aja.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S7 : Jadi perkiraan sekali proses 15 biji.
P : Menurutmu konsep apa yang dipakai di soal itu?
S7 : Apa ya kak. Engga tau eh. Aku cuman kaliin ukurannya. Luas apa ya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga sih kak cuman bingung aja kok hasilnya engga pas ya.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?
S7 : Di soal itu ada ukuran lantai gedung (30 × 15)m sama ukuran keramiknya
(30 × 30) cm. Ditanya banyak ubin yang diperlukan.
P : Bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut?
S7 : Caranya tuh ukuran lantai gudangnya dikalikan dulu, 30 × 15 = 450.
Lalu ukuran keramiknya dikalikan juga, 30 × 30 = 900. Kalau cari
banyak ubinnya itu berarti 450 dibagi 900. Tapi karena yang 450 kan masih
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meter kak, aku jadiin sentimeter dulu biar satuannya sama. Jadinya 45.000
dibagi 900 hasilnya 5000
P : Coba 5000 dikali 900 apakah hasilnya 45000?
S7 : Eh iya kak. Salah ya. Harusnya 50 ya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga sih kak. Salah hitung aja mungkin kak engga teliti.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S7 : Ukuran nampan (30 × 20) cm dan ukuran wajik (2 × 4) cm. Ditanya
apakah bisa menjual wajik sebanyak 75 potong.
P : Bagaimana cara kamu mengerjakan soal tersebut?
S7 : Ukuran nampan dikalikan, 30 × 20 = 600. Lalu ukuran wajik 2 × 4 = 8.
Banyak wajik dicari dengan 600 dibagi 8. Hasilnya 75. Itu tulisanku
maksudnya 600 ya kak.
P : Oke. Apa kesimpulanmu?
S7 : Bu Cunduk dapat menjual wajik sebanyak 75 potong.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga ada kak. Sudah paham.

Transkrip Hasil Wawancara S10
Soal nomor 1
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?

S10 : Diketahui ukuran dasar candi yaitu (123 × 123) m. Kita disuruh mencari
rute yang paling pendek.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Dari ukuran dasar candi (123 × 123) m itu dikalikan dulu. Selanjutnya
dikalikan dengan tiga karena kan mengelilinginya 3 kali.
P

: Menurut hasil pekerjaanmu mana rute yang paling pendek?

S10 : Di jawaban yang dikumpulin engga dikerjakan kak.
P

: Kalau sekarang, menurutmu yang mana?
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S10 : Rute terpendek adalah rute pertama. Kalo rute pertama sekali jalan karena
bentuknya persegi. Kalua rute kedua berkelok-kelok jadi pasti lebih
panjang.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Bingung dengan ukuran rute kedua.
Soal nomor 2
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

S10 : Diketahui ukuran jadah (6 × 6) cm dan ukuran pemanggang Yu Narni
(28 × 20) cm. Ditanya perkiraan jadah yang mampu dipanggang sekali
proses.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Ukuran jadah itu kan (6 × 6) jadinya 36 ukuran satu jadahnya.
Selanjutnya ukuran alat pemanggang kan (28 × 20) jadi 560. Lalu
ukuran alat pemanggang dibagi dengan ukuran jadahnya.
P

: Disitu kan hasilnya 15,66 yang bukan bilangan bulat. Mengapa kamu
tuliskan jawabannya 15?

S10 : Perkiraan aja sih makanya dibulatkan kebawah.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Kesulitan dimenghitungnya itu harus pake keliling apa pake luas. Kan
bisa juga dihitung dari kelilingnya juga.
P

: Kalau menggunakan keliling hasilnya seperti apa?

S10 : Belum mencoba karena masih bingung
Soal nomor 3
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?

S10 : Lantai gedung berbentuk persegi panjang. Ukurannya (30 × 15) m.
Lantainya akan ditutup ubin ukuran (30 × 30) cm. ditanya perkiraan
banyak ubin keramik yang dibutuhkan.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Dihitung dulu ukuran lantainya. Ukuran lantai itu (28 × 20) hasilnya 450
meter persegi. Selanjutnya diubah jadi sentimeter. Lalu menghitunng
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ukuran ubin (30 × 30) ketemunya 900. Lalu perkiraan banyak ubinnya
itu 900 per 4500. Lalu hasilnya 5 per 9. Lalu aku kalikan menjadi (5 × 9)
sama dengan 45.
P

: Mengapa kamu kalikan pada bagian itu?

S10 : Engga tau tiba tiba kepikiran untuk dikalikan aja.
P

: Oalah. Lalu coba jelaskan pada tahap kamu mengkonversi satuan meter
ke sentimeter!

S10 : Oh iya kak, salah saat konversi satuan. Aku kurang teliti kak. Harusnya
itu bukan dikali 100 tetapi 10.000.
P

: Baiklah kalua begitu. Lalu selanjutnya, apakah kamu mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Kendala di ukuran ubin dan ukuran lantai yang berbeda. Bentuk lantainya
persegi panjang sedangkan bentuk ubinnya persegi. Selain itu kurang
teliti saat menghitung saja.
Soal nomor 4
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?

S10 : Diketahui ukuran cetakan wajik (30 × 20)cm. Irisan wajik itu ukuran
satunya (2 × 4)cm. Ditanyakan beliau bisa menjual wajik sebanyak 75
potong atau engga.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Ukuran cetakan yang ada isinya (30 × 20) dikalikan hasilnya 600 cm2.
Lalu ukuran wajik itu (2 × 4) = 8 cm2 . Dapetnya 75 itu dari 600 dibagi
8 jadi ketemu 75 wajik.
P

: Apa kesimpulan yang kamu dapatkan?

S10 : Kesimpulannya iya beliau bisa menjual wajik sebanyak 75.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Engga ada kendala.
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Transkrip Hasil Wawancara S14
Soal nomor 1
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?

S14 : Yang candi Borobudur itu ya kak?
P

: Iya

S14 : Cara menghitung panjangnya yang terpendek.
P

: Apa yang diketahui di soal?

S14 : Ukuran candi (123 × 123) m. bentuknya juga ada model 1 dan 2
P

: Apa yang ditanyakan?

S14 : Yang ditanyakan yang memilki panjang lintasan terpendek.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Panjang lintasan dari kedua gambar tersebut kan tidak sama. Yang lebih
pendek yang persegi. Nah karena untuk gambar lainnya itu berkelok jadi
lebih panjang.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Menghitung gambarnya aku juga kurang tau. Yang aku kumpulin itu
engga aku jawab kan makanya aku ada nanya ke temen dan guru les
setelahnya.
Soal nomor 2
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

S14 : Trus kalo yang nomer dua itu jadah buatannya (6 × 6)cm dan ukuran
pemanggang jadah ukurannya (28 × 20) cm. Yang ditanya di soalnya
perkirkanlah jumlah jadah yang mampu dibuat oleh pemanggangnya gitu
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Jadi itu aku gambar aja kak alat pemanggangnya. Lalu aku gambar jadah
di dalamnya. Jadi ketemunya cuman 12.
P

: Itu yang samping-sampingnya engga digambar jadah kenapa?

S14 : Udah engga cukup kak kan ukuran jadahnya (6 × 6)cm. Kebesaran.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Engga sih kak udah paham.
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Soal nomor 3
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?

S14 : Lantai pertemuan persegi panjang ukurannya (30 × 15) m. Ubin
keramik ukurannya (30 × 30) cm. Ditanya berapa ubin yang dibutuhkan
untuk lantai pertemuan.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Jadi

30 × 15 ukuran lantainya aku jadiin sentimeter dulu. Jadinya

3000 × 1500 = 4.500.000. Lalu menghitunng ukuran ubin 30 × 30 =
900. Banyak ubinnya pake 4.500.000 ÷ 900 = 5.000 ubin.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Engga kak. Udah paham.
Soal nomor 4
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?

S14 : Wajik pada nampan (30 × 20)cm. Lalu mengiris wajik ukurannya
(2 × 4)cm. Ditanyakan bisakah beliau menjual 75 potong.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Menghitung wajik dalam nampan 30 × 20 = 600. Lalu ukuran irisan itu
2 × 4 = 8. Terus 600 cm dibagi 8 cm hasilnya 75 potong. Terus itu aku
75-75 buat tau berapa kurangnya. Karena kurangya nol maka itu wajiknya
pas.
P

: Apa kesimpulan yang kamu dapatkan?

S14 : Kesimpulannya beliau bisa menjua 75 potong dari satu nampan.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Engga ada kendala.

Transkrip Hasil Wawancara S15
Soal nomor 1
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?

S15 : Diketahui ukuran dasar candi yaitu (123 × 123) m dan ada dua model
lintasan. Dari soal disuruh mencari rute yang paling pendek.
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P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S15 : Diliat dari gambarnya. Model dua itu sisinya banyak jadi pasti lebih
panjang.
P

: Berapa banyak sisi yang ada di model dua itu?

S15 : Ada 20 sisi kak. Kalo yang model satu kan cuman 4.
P

: Jadi apa kesimpulanmu?

S15 : Panjang lintasan terpendek adalah model 1.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Bingung sama gambarnya itu apakah yang banyak sisi akan lebih panjang
lintasannya.
Soal nomor 2
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

S15 : Diketahui ukuran jadah (6 × 6) cm dan ukuran alat pemanggang
(28 × 20) cm.

Ditanyakan jumlah jadah yang

mampu

dimuat

pemanggang dalam sekali proses pemanggangan.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S15 : Yang pertama mencari luas satu jadah. Jadi 6 dikali 6 sehingga hasilnya
36 cm. Selanjutnya menghitung luas alat pemanggang, 28 dikali 20
hasilnya 560 cm. Lalu dihitung jumlah jadahnya dihitung dengan
membagi luas alat pemanggang dengan luas jadah. Jadi 560 dibagi 36.
Hasilnya 15,56 dibulatkan ke 15.
P

: Mengapa kamu tuliskan jawabannya 15?

S15 : Dibulatkan aja kak.
P

: Kenapa dibulatkannya ke bawah seperti itu?

S15 : Perkiraan aja kak.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Bingung biar menghitung jumlah jadahnya bisa pas itu gimana.
Soal nomor 3 dan 4
P

: Untuk jawaban soal nomor 3 dan 4, apakah sudah di kumpulkan ke Pak
Agus?

S15 : Belum kak. Saat itu belum aku kerjain jadi engga aku kumpulin.
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P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 3 dan
4?

S15 : Sebetulnya engga sih kak. Cuman waktu itu pas ada tugas lain juga
jadinya cuman aku kerjain dua trus dikumpulin.
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Lampiran 20 Transkrip Hasil Wawancara dalam Menyelesaikan Soal Post-test
Materi Segiempat

Transkrip Hasil Wawancara S1
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S1 : Nomor 1 itu disuruh nentuin mana gambar yang keliling maksimalnya 32
meter.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Aku cari keliling setiap modelnya lalu dicek apakah memenuhi 32 meter
itu.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model a?
S1 : Aku pake rumus keliling persegi panjang, 2(𝑝 + 𝑙 ) = 2(10 + 6) = 2 ×
16 sehingga hasilnya menjadi 32 m. Bisa dipilih.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model b?
S1 : Aku tambahin semua sisinya kak. Jadi 10 + 10 + √12 + √12 = 20 +
2√12 = 20 + 4√3 m.
P : Itu √12 didapat darimana ya?
S1 : Sisi yang miring itu kak. Aku misalin aja segitu. Kira-kira aja.
P : Bagaimana kamu mengetahui keliling model c?
S1 : Yang c itu hampir sama kayak yang d juga kak jadi kan itu berkelok kelok
tapi sebetulnya itu sama aja panjangnya. Jadi kelilingnya sama kayak
bagian a jadi ditambahin semua sisinya. Yang c hasilnya 32 yang d itu 22.
Eh itu 32 deng kak salah hitung.
P : Lalu kesimpulanmu apa?
S1 : Model yang bisa dipilih Pak Agus yang A,C dan D kak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Itu sih kak yang b kana da sisi miring itu carinya bagaimana soalnya aku
cuman asal tebak aja itu.
Soal nomor 2
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P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S1 : Nomor dua itu disuruh menghitung banyak tiang yang ada di
monumennya.
P : Sebutkanlah apa yang diketahui dalam soal!
S1 : Ukuran dari monumennya (8 × 3) m. Jarak antar tiangnya 11 cm.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Jadi cari keliling monumennya dulu pake rumus persegi panjang. Hasilnya
22 m aku jadiin sentimeter jadinya 2200 cm. Lalu cari banyak tiangnya itu
caraya kelilingnya dibagi jarak. Jadi 2200 dibagi 11 hasilnya 200 batang.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S1 : Banyak tiang pagar monumen ada 200 batang.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Engga ada kak.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?
S1 : Di soal itu ada dua bagun datar yang ukurannya (8 × 8)cm dan (10 ×
10)cm. disuruh mencari luas daerah yang diarsir kak.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S1 : Luas yang diarsir itu sama dengan luas persegi ABCD dibagi 4. Jadi aku
hitungnya (8 × 8) ÷ 4 = 16.
P : Kenapa kamu mengerjakan dengan cara itu?
S1 : Karena yang diarsir itu kan bentuknya segitiga. Untuk jadi segiempat itu
butuh 4 segitiga jadi ya aku kerjainnya gitu.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Engga ada kak.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S1 : Di soal itu kita diminta menggambar 3 pola pemasangan keramik lalu
ditanyakan pola yang paling sedikit pake keramiknya.
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P : Menurutmu, jika ukuran ruangannya 1,5 × 1,5m sepeti itu akan
membentuk bangun apa?
S1 : Persegi kak.
P : Coba

ceritakan darimana

inspirasimu

dalam

menggambar

pola

pemasangan keramik itu!
S1 : Kalau yang 1 sama 2 itu banyak dilihat sehari-hari kak. Kalo yang nomer
3 itu kayak model masang batako kak.
P : Lalu, dari ketiga pola itu mana yang paling sedikit keramiknya?
S1 : Pola 1 kak. Karena tidak ada pemotongan keramik.
P : Kalau pola yang lain itu kira-kira butuh berapa banyak keramik?
S1 : Engga tau kak susah hitungnya. Kalua yang nomer 1 kan dihitung pake
rumus luas. Kalau 2 dan 3 harus diliat cara potong keramiknya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S1 : Menghitung banyak keramik di pola lainnya kak.
Pembelajaran
P : Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?
S1 : Sulit kak. Lebih suka soal yang engga soal cerita.
P : Kenapa engga suka soal cerita?
S1 : Suka bingung kak harus dipahami dulu.
P : Bagaimana pendapatmu mengenai ppt yang diberikan setelah latihan soal
pertama?
S1 : Pptnya jelas sih kak. Cuman lebih enak kalo sambal dijelasin secara
langsung kak. Lebih mudeng.
P : Saat ini kan sedang ada pandemi jadi engga bisa pembelajaran secara
langsung. Menurutmu pembelajaran secara online ini bagaimana?
S1 : Enak sih kak soalnya dirumah terus. Tapi susah pahami materi soalnya
engga ketemu gurunya langsung.
P : Selama pembelajaran online ini menggunakan Zoom meeting untuk
pembelajaran, menurutmu pembelajaran dengan metode itu seperti apa?
S1 : Ppt dan diterangin di zoom kak.
P : Sering bertanya ke guru engga kalo tidak paham?
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S1 : Berani sih tapi nunggu temennya ada yang nanya dulu.
P : Secara umum, apa kesulitan yang kamu alami?
S1 : Pembelajaran online itu terbatas kak. Jadi pengen main terus.
P : Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?
S1 : Pengen diberikan penjelasan lebih lagi ketika pembelajaran. lalu soalnya
lebih dipermudah.
P : Kalau bahasa soal ada masalah tidak?
S1 : Kalo dibaca berkali-kali paham sih.

Transkrip Hasil Wawancara S3
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S3 : Yang diketahui di soal adalah masing-masing model panjangnya 10 m dan
lebarnya 6m. Aku disuruh memilih rancangan yang bisa dipilih jika
panjang kayunya cuman 32 m.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S3 : Dilihat panjang setiap modelnya.
P : Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model a?
S3 : Yang model a itu pake rumus keliling pesergi panjang. Jadi, aku pake
rumus keliling persegi panjang, 2(𝑝 + 𝑙 ) sehingga hasilnya menjadi 32 m.
P : Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model b?
S3 : Yang model b itu pake keliling jajargenjang. Kalau lebarnya itu tegak ke
atas. Nah kan itu sisi miring jadi pasti lebih panjang dari tingginya.
Sehingga model b tidak memenuhi syarat.
P : Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model c?
S3 : Yang model c itu sama seperti model a. Jadi bentuknya sama seperti
persegi panjang a, cuman dimodif seperti ditekuk berkelok-kelok. Jadi itu
ngitungnya bisa ditarik garis lurus di pojok kanan atas dan kiri atas. Jadi
bentuknya jadi persegi panjang. Jadi nanti kelilingnya akan sama dengan
model a.
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P : Bagaimana caramu mengetahui panjang kayu untuk model d?
S3 : Yang model d itu hampir sama seperti model a juga. Jadi tinggal menarik
garis di setiap pojok sisinya sehingga membentuk persegi panjang. Nah
kelilingnya itu sama.
P : Lalu, apa kesimpulanmu?
S3 : Rancangan yang bisa dipilih yaitu rancangan A, C dan D.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Engga ada kesulitan.
Soal nomor 2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Diketahui ukuran monumennya yaitu (8 × 3) m. Ditanya berapa banyak
pagar yang ada di situ jika jaraknya 11 cm.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S3 : Caranya itu yang ukuran monumen dalam meter aku ubah jadi sentimeter.
Aku pakai rumus keliling persegi panjang 2(800 + 300) = 2 × 1100
hasilnya 2200. Selanjutnya, aku bagi 11 karena jarak pagarnya 11 cm. Jadi
hasilnya 200 tiang pagar.
P : Dari mana kamu mendapat rumus itu?
S3 : Itu rumusnya saya sudah tau sebelumnya.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Saat mencari keliling itu. Awalnya aku menghitungnya pake luas tapi
karena engga ketemu lalu dikerjakan pake keliling malah ketemu.
P : Mengapa bisa menduga menggunakan luas?
S3 : Karena masih ragu dan bingung makanya awalnya kepikiran menggunakan
luas.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Mencari luas daerah yang diarsir jika diketahui dua bangun datar yang
ukurannya 8 cm dan 10 cm.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
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S3 : E itu kan titik pusatnya. Aku cari luas persegi yang 8 cm. Saya menghitung
8 × 8 jadi hasilnya 64. Nah disitu saya bagi 4 karena jika mau membentuk
persegi dari segitiga itu dibentuk dari 4 segitiga. Makanya aku
menghitungnya pake luas segiempat dibagi 4.
P : Apakah sudah mendapat materi segitiga?
S3 : Belum pernah dapet segitiga waktu itu
P : Sempat dicoba menghitung pake segitiga?
S3 : Sempat kak dan hasilnya sama.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S3 : Engga ada kak. Sudah paham.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S3 : Ukuran ubin 15 × 15 cm dan ukuran ruangannya 1,5 × 1,5 m. Ditanyakan
pola dan mana pola yang butuh ubin paling sedikit
P : Menurutmu, jika ukuran ruangannya sepeti itu akan membentuk bangun
apa?
S3 : Ruangannya berbentuk persegi.
P : Coba

ceritakan darimana

inspirasimu

dalam

menggambar

pola

pemasangan ubin itu!
S3 : Jadi model pemasangan 1 dan 2 itu model ubin di rumah yang sering aku
lihat. Kalo yang ketiga biasanya ada di mall kak itu bentuknya persegi
sama segitiga.
P : Menurutmu mana pola dengan penggunaan ubin paling sedikit?
S3 : Menurutku semuanya sama. Karna ukuran ubin dan ruangannya sama.
P : Dalam gambarmu ada ubin yang perlu dipotong sebelum pemasangan,
bagaimana pendapatmu? Apakah tetap membutuhkan banyak ubin yang
sama?
S3 : Walaupun dipotong potong hasilnya tetep sama. Hal ini karena luasnya
akan sama.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
238

S3 : Iya, ada kesulitan. Aku kesulitan mencari polanya. Makanya yang ketiga
seperti itu. Kalau suruh gambar empat pola pasti sulit dan engga
menemukan.
Pembelajaran
P : Bagaimana pendapatmu mengenai penjelasan materi melalui powerpoint
yang diberikan setelah dilakukan PH 5?
S3 : Dapet ppt itu aku pelajari biar paham. Pptnya membantu untuk memahami
soalnya.
P : Kamu paham dengan penjelasan di ppt itu?
S3 : Saya terbantu kok jadi malah paham. Pptnya membantu karena gampang
buat belajar
P : Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?
S3 : Bahasa soalnya saya paham. Soalnya yang awal emang agak susah.
P : Secara umum, apa kesulitan yang kamu alami?
S3 : Sulitnya ketika belajar itu kadang susah memahaminya apalagi sekarang
online..
P : Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?
S3 : Engga ada kritik dan saran untuk pembelajaran dan soalnya. Aman aman
aja.

Transkrip Hasil Wawancara S7
Soal nomor 1
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?
S7 : Nomor 1 itu disuruh nentuin mana rancangan yang bisa dipilih Pak Agus.
P : Apa yang diketahui dari soal?
S7 : Diketahui ada tiga bangun A, B, C, dan D. Lalu ada panjang kayu 32 m.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S7 : Jadi di soal ini aku cari keliling keempat bangunnya. Keliling bangun A,
B, C dan D itu sama maka semuanya 32 m.
P : Bagaimana kamu mengetahui kelilingnya 32 m?
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S7 : Dari bangun A itu aku tambahin semuanya jadi 10 + 6 + 10 + 6 = 32m.
P : Kalau yang bangun B itu akan agak miring sisinya itu bagaimana?
S7 : Sama aja kak kelilingnya. Kan panjangnya diketahui 6.
P : Lalu kesimpulanmu apa?
S7 : Rancangan yang dipilih Pak Agus adalah bangun A, B, C dan D.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga sih kak.
Soal nomor 2
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?
S7 : Ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3) m. Jarak antar tiang pagar 11 cm.
P : Apa yang ditanyakan di soal?
S7 : Banyak tiang pagar yang ada di Monumen Diponegoro.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S7 : Cari keliling monumennya. Rumusnya jadi

2 × (8 + 3) = 22m. lalu

diubah jadi sentimeter hasilnya 2200 cm. mencari banyak tiang pagar
caranya 2200 ÷ 11 = 200 tiang.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S7 : Banyak tiang pagar Monumen Diponegoro ada 200 tiang.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga ada kak.
Soal nomor 3
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?
S7 : Diketahui persegi ABCD ukurannya (8 × 8)cm dan persegi EFGH
ukurannya (10 × 10)cm. titik E adalah titik pusat putar persegi ABCD.
Ditanyakan luas daerah diarsir.
P : Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
S7 : Mencari luas persegi ABCD, (8 × 8) = 64. Mencari luas yang diarsir
64 ÷ 4 = 16.
P : Jadi apa kesimpulanmu?
S7 : Luas daerah yang diarsir adalah 16m2
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P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga ada kak.
Soal nomor 4
P : Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?
S7 : Aku engga begitu paham sih kak. Intinya suruh gambar 3 pola terus
mencari pola dengan keramik paling sedikit.
P : Coba ceritakan apa yang kamu kerjakan ini!
S7 : Jadi aku hitung luas keramiknya itu 15 × 15 = 225cm2 dan hitung luas
lantai 1,5 × 1,5 = 2,25m2 . Terus aku engga tau harus dijawab dimana
lagi.
P : Tujuan kamu menghitung itu apa?
S7 : Mau cari banyak keramiknya kak.
P : Lalu, untuk pola gambarnya?
S7 : Polanya aku sebutin aja kak jadi pola sejajar, diagonal sama tegak.
P : Coba kamu jelaskan!
S7 : Pola sejajar itu pola yang kayak biasanya di lantai rumah itu kak. Terus
kalo diagonal tuh maksudnya dibentuk belah ketupat gitu. Terus kalo pola
tegak tuh kayak sejajar tapi bentuknya persegi panjang kak.
P : Di soal kan ukuran keramiknya (15 × 15)cm. menurutmu itu bentuknya
seperti apa?
S7 : Persegi kak.
P : Lalu dari tiga pola itu mana yang lebih sedikit keramiknya?
S7 : Engga tau kak.
P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?
S7 : Engga tau gimana ngerjainnya kak. Engga paham.
P : Engga pahamnya gimana?
S7 : Engga paham soalnya kak.
Pembelajaran
P : Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?
S7 : Sebetulnya engga sulit banget tapi karna soal cerita aku jadi engga suka.
P : Kenapa engga suka soal cerita?
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S7 : Panjang banget kak. Males bacanya.
P : Bagaimana pendapatmu mengenai ppt yang diberikan setelah latihan soal
pertama?
S7 : Pptnya bagus. Ada penjelasan juga. Aku sedikit paham sih.
P : Kenapa kok hanya sedikit pahamnya?
S7 : Ya karna kebiasaan dijelasin kak.
P : Saat ini kan sedang ada pandemi jadi engga bisa pembelajaran secara
langsung. Menurutmu pembelajaran secara online ini bagaimana?
S7 : Ada enak engga enaknya. Enak karena bersa libur tapi engga enaknya
belajarnya jadi susah. Sulit memahaminya.
P : Pembelajaran secara online seperti apa yng kamu harapkan?
S7 : Dijelasin via zoom apa live bisa sih tapi dikasih ppt juga. Tapi zoom
banyak hacker kak takut.
P : Sering bertanya ke guru engga kalo tidak paham?
S7 : Engga kak.
P : Secara umum, apa kesulitan yang kamu alami?
S7 : Susah belajar kalo dirumah terus.
P : Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?
S7 : Soalnya jangan sulit-sulit. Yang gampang aja kayak cari keliling atau luas.

Transkrip Hasil Wawancara S10
Soal nomor 1
P

: Coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal!

S10 : Luasnya 10 m tingginya 6 m. Panjang kayu 32 m.
P

: Coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!

S10 : Ditanya rancangan yang bisa dipilih Pak Agus.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Dilihat keliling setiap modelnya.
P

: Keliling yang kamu tuliskan itu, keliling model yang mana?

S10 : Keliling yang aku tulis itu keliling untuk pola A dan B.
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P

: Untuk keliling pada pola C dan D?

S10 : Jika yang C dan D kan berkelok kelok tidak lurus. Jadi kalau misalnya
seperti iu jadi lebih panjang. Lebih dari 32 meter.
P

: Lalu, apa kesimpulanmu?

S10 : Rancangan yang bisa dipilih yaitu rancangan A dan B.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Kesulitan dimilih rutenya itu antara yang lurus dengan yang berkelok itu
sama panjang atau tidak.
Soal nomor 2
P

: Coba apa yang kamu ketahui dalam soal nomor 2?

S10 : Diketahui ukuran monumennya yaitu (8 × 3) m. Jarak tiang pagar antar
tiang itu 11 cm.
P

: Apa yang ditanyakan dalam soal?

S10 : Yang ditanyakan banyak tiang pagar Monumen Diponegoro.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S10 : Keliling monumen

2 × (8 + 3) = 22 meter diubah jadi sentimeter

hasilnya 2200. Banyak tiang pagar dihitung dengan dibagi 11 lalu ditambah
1 jadi hasilnya 201.
P

: Mengapa ditambahkan satu?

S10 : Satunya itu seperti kelebihan pagarnya sebagai cadangan. Biasanya kalo
ketemu hasilnya suka ada kelebihannya jadi ditambah satu.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Bingung di menghitung pagarnya biar bisa pas.
Soal nomor 3
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?

S10 : Mencari luas daerah yang diarsir jika diketahui dua bangun datar yang
ukurannya 8 cm dan 10 cm.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!
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S10 : Luasnya yang bawah kan (10 × 10) hasilnya 100cm2. Lalu luas kedua itu
yang miring (8 × 8) hasilnya 64. Luas yang diarisr itu (100 ÷ 10) −
(64 ÷ 2) = 50 − 32 sehingga hasilnya 18.
P

: Mengapa menggunakan rumus tersebut?

S10 : Itu untuk menyamakan perseginya untuk titik perpotonganyya. Karena
biasanya soal seperti itu dikurangi terus dibagi 2.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Kesulitan kalo mencari luas yang diarsir itu perlu dikurangi dulu atau
engga.
Soal nomor 4
P

: Sebutkan apa yang diketahui dalam soal!

S10 : Keramik bahan batu ukurannya 15 × 15 cm.
P

: Apa yang ditanyakan dalam soal?

S10 : Ditanya gambarkan 3 pola pemasngan keramik pada lantai ukuran 1,5 ×
1,5 m. dan pola mana yang menggunakan keramik lebih sedikit.
P

: Menurutmu, jika ukuran ruangannya sepeti itu akan membentuk bangun
apa?

S10 : Lantainya berbentuk persegi.
P

: Coba ceritakan darimana inspirasimu dalam menggambar pola
pemasangan ubin pertama!

S10 : Diikutin dari pola lantai yang berbentuk persegi itu. Kalau yang ini tuh
terinspirasi dari lewat-lewat gitu biasa terlihat.
P

: Bagaimana cara menentukan banyak ubin yang dibutuhkan?

S10 : Ukuran lantai dibagi ukuran satu ubin. Hasilnya jadi 100.
P

: Bagaimana dengan pola kedua?

S10 : Pola kedua bentuknya belah ketupat. Cara menncarinya sama tapi pake
rumus belah ketupat.
P

: Bentuk lantainya kan persegi mengapa digambar itu belah ketupat?

S10 : Kalau belah ketupat kan ada perseginya seperti dipotong potong gitu
P

: Baiklah. Bagaimana dengan pola ketiga?
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S10 : Pola ketiga ubin yang bentuk persegi diubah jadi segitiga. Ukuran lantai
kan sama dibagi luas segitiga. Ketemunya tetap 100 ubin.
P

: Lalu apa kesimpulanmu?

S10 : Ketiga pola membutuhkan banyak ubin yang sama karena luasnya sama.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S10 : Kesulitan di menggambar bentuk polanya.
Pembelajaran
P

: Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?

S10 : Aku lebih suka soal yang bentuknya luas atau keliling tapi udah diketahui
ukurannya.
P

: Bagaimana dengan soal cerita?

S10 : Soal cerita suka tapi kadang juga bingung.
P

: Menurutmu dari dua latihan soal itu soal manakah yang sulit menurutmu?

S10 : Yang paling sulit yang candi itu di latihan pertama. Lalu pola pemagaran
sama pola pengubinan di latihan kedua.
P

: Bagaimana pendapatmu mengenai ppt yang diberikan setelah latihan soal
pertama?

S10 : Menggunakan ppt itu sedikit paham sedikit engga. Masih perlu dijelaskan.
Pemberian penjelasan dtambah. Lebih enak dijelasin secara langsung
sebetulnya.
P

: Saat ini kan sedang ada pandemi jadi engga bisa pembelajaran secara
langsung. Menurutmu pembelajaran secara online ini bagaimana?

S10 : Kondisi pembelajaran online ini baik baik aja enak enak aja. Kendalanya
jika internetnya lemot gitu.
P

: Selama pembelajaran online ini menggunakan Zoom meeting untuk
pembelajaran, menurutmu pembelajaran dengan metode itu seperti apa?

S10 : Lebih ke dikasih ppt aja ketimbang zoom karena kalau zoom ndak bisa
diulang lagi kalo pembelajaran dah habis. Kalau ppt bisa diulang ulang
terus.
P

: Apa solusimu jika mengalami kesulitan dalam memahami materi selama
pembelajaran online ini?
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S10 : Kalau tidak jelas biasnya tanya ke teman.
P

: Tidak berani bertanya ke guru?

S10 : Berani tapi nanya ke teman dulu. Kalau beneran tidak tahu baru bertanya.
P

: Secara umum, apa kesulitan yang kamu alami?

S10 : Sulitnya ketika belajar itu kadang susah memahaminya apalagi sekarang
online..
P

: Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?

S10 : Kalau menggunakan ppt mungkin lebih diperjelas saja. Kalau soal mugkin
bisa lebih dipermudah.
P

: Kalau bahasa soal ada masalah tidak?

S10 : Dari bahasa soalnya tuh paham.

Transkrip Hasil Wawancara S14
Soal nomor 1
P

: Coba sebutkan apa yang diketahui di soal!

S14 : Diketahui Pak Agus mempunyai 4 rancangan pagar kebun.
P

: Apa yang ditanyakan?

S14 : Rancangan yang dapat dipilih Pak Agus
P

: Ada syarat khusus engga untuk pemilihan rancangannya?

S14 : Panjang kayunya cuman 32 kak.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Dicari keliling setiap gambar rancangannya kak.
P

: Coba jelaskan pada gambar a!

S14 : Kelilingnya itu 10m + 6m + 10m + 6m = 32m
P

: Coba jelaskan pada gambar b!

S14 : Kelilingnya

itu

10m + tingginya + 10m + tingginya = 20m +

tingginya
P

: Itu tingginya jadi berapa?

S14 : Engga tau kak. Engga diketahui.
P

: Coba jelaskan pada gambar c!
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S14 : Kelilingnya itu (4m × 2) + (1m × 8) + 6m + 10m = 32m
P

: Coba jelaskan pada gambar d!

S14 : Kelilingnya itu 6m + 6m + 2m + 2m + (1m × 16) = 32m
P

: Lalu apa kesimpulanmu?

S14 : Jadi, rancangan yang dapat dipilih Pak Agus adalah A, C dan D.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan?

S14 : Itu yang b kak masih salah kan jadi kesulitan disitu. Sama yang C dan D
itu harusnya menghitungnya kayak gimana kan berkelok-kelok itu.
Soal nomor 2
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

S14 : Diketahui ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3)m. Ditanyakan banyak
tiang pagar Monumen Diponegoro
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Keliling 8m × 3m × 8m × 3m = 22m
P

: Apakah betul itu dikalikan?

S14 : Eh bukan kak itu ditambah. Jadi keliling 8m + 3m + 8m + 3m = 22m.
lalu diubah jadi sentimeter hasilnya 2200 cm. Cari tiang pagarnya itu
2200 ÷ 11 = 200 pagar
P

: Apa kesimpulanmu?

S14 : Banyak tiang pagarnya yaitu 200 tiang pagar.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Engga kayaknya engga ada kesulitan.
Soal nomor 3
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?

S14 : Mencari luas daerah yang diarsir
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S14 : Luasnya itu 1 × 8cm × 4cm = 1 × 32cm terus dicoret silang hasilnya 16
2
2
cm. jadi luas yang diarsir 16 cm.
P

: Rumus apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal ini?

S14 : Itu pake segitiga kak.
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P

: Sudah diajarin segitiga?

S14 : Sudah pernah kak.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Engga kak. Udah paham.
Soal nomor 4
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?

S14 : Diketahui ukuran keramiknya (15 × 15)cm
P

: Coba jelaskan gambar pola pengubinan yang kamu gambarkan itu!

S14 : Itu pola pengubinan yang biasa diliat sehari-hari kak.
P

: Pola manakah yang palings sedikit menggunakan keramik?

S14 : Pola yang mendatar karena jumlah ubinnya akan sama yaitu 100 kak. Kalua
yang belah ketupat itu pasti bakalan lebih banyak karena pemotongan
ubinnya.
P

: Bagaimana cara kamu mendapatkan jumlah keramik itu?

S14 : Kalau yang mendatar itu pakai luas lantai dibagi dengan luas keramiknya.
Kalua yang belah ketupat itu asal tebak sih kak tapi pasti lebih banyak.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S14 : Itu menghitung banyak keramik pola kedua kak.
Pembelajaran
P

: Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?

S14 : Soal yang barusan itu paling sulit kak. Nomer 4.
P

: Soal yang lain?

S14 : Soalnya ada yang sulit tapi sekarang aku dah mulai paham. Awalnya
emang keliatan sulit tapi setelah aku tanya sama yang lebih paham aku jadi
mudeng.
P

: Sulitnya kenapa?

S14 : Sulitnya tu karna engga tau caranya.
P

: Bagaimana pendapatmu mengenai ppt yang diberikan setelah latihan soal
pertama?

S14 : Aku cuman buka yang di jawaban soal yang aku masih bingung sih kak.
Ya ada pahamnya juga.
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P

: Bahasa soalnya kamu paham engga/

S14 : Paham aja sih kak.
P

: Secara umum, apa kesulitan yang kamu alami?

S14 : Ya sulit memahaminya aja sih kak. Kurang jelas juga kalo dijelasin online
tuh.
P

: Bagaimana solusimu atas kesulitan tadi?

S14 : Tanya guru les sih kak. Aku kan masih les tapi engga ketemu langsung
juga sih.
P

: Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?

S14 : Soalnya kalo bisa jangan yang sulit-sulit. Pembelajarannya kalo bisa lebih
dijelasin lagi kak.

Transkrip Hasil Wawancara S15
Soal nomor 1
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 1?

S15 : Diketahui ada 4 rancangan pagar dan panjang kayu yang dimiliki untuk
membuat pagar 32m. Ditanyakan rancangan ang dapat dipilih Pak Agus.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S15 : Mencari keliling tiap rancangan kak. Rancangan A kan bentuknya persegi
panjang. Jadi pake rumus keliling persegi panjang, 2 × (10 + 6) = 2 ×
16 = 32 m. Kalau yang rancangan B itu ditambahkan semuanya aja kak.
Jadi 10 + 6 + 10 + 6 = 32m. Kalau rancangan C dan D tidak dapat
dipilih karena memiliki banyak sisi.
P

: Kenapa C dan D tidak dapat dipilih?

S15 : Karena kalo banyak sisi makin panjang.
P

: Jadi apa kesimpulanmu?

S15 : Jadi yang dapat dipilih Pak Agus adalah rancangan A dan B.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Tidak kak.
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Soal nomor 2
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 2?

S15 : Diketahui ukuran Monumen Diponegoro (8 × 3)m dan jarak antar tiang
11 cm. Ditanya banyak tiang pagar Monumen Diponegoro.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S15 : Mencari keliling monumen pake rumus keliling persegi panjang. Jadi 2 ×
(8 + 3) = 2 × 11 = 22 m. Lalu diubah ke satuan sentimeter sehingga
hasilnya 2200 cm. Mencari banyak pagar dengan cara 2200 ÷ 11 = 200
buah.
P

: Jadi apa kesimpulanmu?

S15 : Banyak pagar Monumen Diponegoro ada 200 buah.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Tidak kak.
Soal nomor 3
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 3?

S15 : Diketahui bangun ABCD ukurannya 8 cm dan EFGH ukurannya 10 cm.
Ditanya luas daerah yang diarsir.
P

: Coba ceritakan apa idemu untuk menyelesaikan soal tersebut!

S15 : Luas ABCD itu 8 × 8 = 64 cm. Lalu luas EFGH itu 10 × 10 = 100 cm.
luas daerah yang diarsir itu dihitung dengan mengurangkan luas EFGH
dengan luas ABCD. Jadi 100 − 64 = 36 cm.
P

: Kenapa menghitungnya dengan dikurangi?

S15 : Sepertinya rumusnya seperti itu kak. Pernah liat rumus kayak gini lalu
sempat tanya ke ibu juga mengerjakannya seperti itu.
P

: Jadi apa kesimpulanmu?

S15 : Luas daerah yang diarsir 36 cm.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Itu kak luasnya tu harus dibagi dua engga. Soalnya biasanya dibagi dua.
Kurang tau juga sih kak.
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Soal nomor 4
P

: Jelaskan apa yang kamu pahami dari soal nomor 4?

S15 : Diketahui ukuran ubin (15 × 15)cm. ditanyakan gambarkan pola
pemasangan

ukuran

(1,5 × 1,5)m

dan

gambar

manakah

yang

menggunakan ubin paling sedikit.
P

: Coba ceritakan tentang jawaban yang sudah kamu tuliskan ini!

S15 : Gambar pola 1 yang aku buat itu sama kayak ubin pada umumnya. Terus
aku cari banyak keramik di pola itu caranya dengan mencari luas lantai.
Luas lantai itu (1,5 × 1,5)m = (150 × 150)cm = 3000cm. Lalu luas
ubin (15 × 15)cm = 30cm. Mencari banyak ubin caranya 3000 dibagi 30
jadi hasilnya 100 ubin.
P

: Pada bagian menghitung luas itu apakah kamu memang betul
mengkalikannya?

S15 : Oh iya kak salah itu malah aku tambah ya. Itu harusnya 22500 dan 225 ya.
Lupa kak tapi banyak ubinnya bener 100 kok.
P

: Lalu untuk pola yang kedua dan ketiga bagaimana?

S15 : Pola kedua itu bentuknya belah ketupat biasa dilihat juga kak. Menurutku
ini ubinnya bakalan lebih banyak dari pola satu karena rumit dan banyak
potongan. Pola ketiga juga hampir sama dengan pola kedua.
P

: Jadi apa kesimpulanmu?

S15 : Yang menggunakan keramik paling sedikit adalah pola 1 karena pola satu
itu banyak keramiknya pas engga perlu dipotong. Kalau untuk pola 2 dan
3 itu rumit dan lebih banyak dilakukan pemotongan ubin.
P

: Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut?

S15 : Itu kak menghitung banyak keramiknya yang sulit. Selain itu juga
menggambar pola yang ketiga itu juga sulit.
P

: Kalau saya minta menggambra pola keempat polanya akan seperti apa?

S15 : Engga tau kak susah. Yang tiga aja udah sulit..
Pembelajaran
P

: Bagaimana pendapatmu tentang soal yang diberikan?

S15 : Ya soalnya gampang-gampang susah. Tapi aku suka soal cerita kok kak.
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P

: Apa kamu paham dari dua latihan soal yang diberikan?

S15 : Paham-paham aja kok kak.
P

: Soal mana yang menurutmu cukup sulit?

S15 : Soal yang ubin sama yang pagar tadi kak. Ribet.
P

: Kesulitan apa yang dialami secara umum?

S15 : Engga ada sih kak.
P

: Bagaimana pendapatmu mengenai ppt yang diberikan setelah latihan soal
pertama?

S15 : Pptnya jelas kok kak. Paham juga
P

: Saat ini kan sedang ada pandemi jadi engga bisa pembelajaran secara
langsung. Menurutmu pembelajaran secara online ini bagaimana?

S15 : Engga papa sih kak. Nyaman-nyaman aja mungkin cuman jaringan aja
yang suka bermasalah.
P

: Selama pembelajaran online ini menggunakan Zoom meeting untuk
pembelajaran, menurutmu pembelajaran dengan metode itu seperti apa?

S15 : Cukup membantu memahami tapi ya terbatas. Lagian dirumah belajarnya
juga dibantu ibu.
P

: Kamu memilih pembelajaran menggunakan Zoom atau ppt?

S15 : Kalo digabung gitu lebih baik sih kak. Cuman zoom kan terbatas dan
engga aman jadi kayaknya mending cari media lain. Tapi selama ini
nyaman-nyaman aja kok.
P

: Apakah ada kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran dan pemberian
soal?

S15 : Engga ada sih kak. Udah baik kok.
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Lampiran 21 Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
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Lampiran 22 Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian

