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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data  

1. Deskripsi Instrumen  

a. Instrumen Tes  

Berdasarkan hasil konsultasi penulis dengan dosen 

pembimbing, penulis disarankan untuk memvalidasi instrumen 

tes  soal aljabar untuk mengetahui kemampuan literasi matematis 

siswa kelas VII A, untuk soal sebelumnya di validasi oleh dua 

validator supaya valid dan dapat digunakan. 

b. Pedoman Wawancara  

Berdasarkan hasil konsultasi penulis dengan dosen 

pembimbing, beliau menyarakan untuk melakukan validasi. 

Sama halnya dengan validasi instrumen tes yang telah dilakukan. 

Atas saran seorang dosen validator disampaikan bahwa pedoman 

wawancara terlebih dahulu perlu divalidasi oleh dua validator 

supaya valid dan dapat digunakan. Sehingga peneliti melakukan 

validasi ke dua validator. 

c. Deskripsi Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa dalam Memahami Soal-soal Ekspresi Aljabar 

di MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung” merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan literasi 

matematis siswa berdasarkan indikator yang digunakan yang 

berupa tes dan wawancara.  

Pada awal penelitian dilakukan tes kepada siswa yang 

melibatkan siswa kelas VII A, peneliti ini mengambil 6, yaitu 2 

siswa yang berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan 

sedang, dan 2 siswa berkemampuan rendah. Pemilihan keenam 

subjek penelitian ini didasarkan pada hasil nilai raport siswa, 

serta pertimbangan guru mata pelajaran matematika yang 

didasarkan pada kemampuan dan kebiasaan belajar siswa. 
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Dalam penelitian ini materi yang digunakan peneliti adalah 

materi berdasarkan framework PISA. Tes yang digunakan 

merupakan soal literasi matematika. Tes terdiri dari 4 soal yang 

telah disesuaikan dengan kriteria level kemampuan literasi 

matematika. Setelah selesai  pengerjaan tes, dilanjutkan dengan 

kegiatan wawancara, setiap siswa diwawancara satu persatu dan 

secara bergantian agar memperoleh data yang valid dan akurat. 

Wawancara dilakukan tepat setelah pengerjaan soal tes selesai, 

lebih tepatnya pada hari kedua pelaksanaan penelitian. 

Berikut penulis sertakan rincian pelaksanaan penelitian dalam 

bentuk jadwal pelaksanaan penelitian berbentuk tabel.  

 

Tabel 4.1: Pelaksanaan Penelitian 

No. Hari/Tanggal Waktu Jenis kegiatan 

1. Sabtu, 25 Januari 

2020 

09.00-

11.30 

Observasi sekolah 

dan pengajuan 

perijinan penelitian   

2. Selasa, 28 Januari 

2020 

10.00-

11.00 

Validasi serta 

konsultasi dengan 

guru mata pelajaran 

dan penentuan 

pelaksanaan 

penelitian  

3. Kamis, 30 Januari 

2020 

07.00-

08.30  

Pelaksanaan 

penelitian hari 

pertama yang berupa 

tes soal kepada 

siswa  

4. Sabtu, 01 Februari 

2020 

07.33-08. 

50 

Pelaksanaan peneliti 

hari kedua yang 

berupa wawancara 

kepada siswa  

5. Senin, 03 Februari 

2020 

08.00-

09.15 

Pelaksanaan 

penelitian hari ketiga 
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yang berupa 

wawancara kepada 

siswa 

 

B. Temuan Penelitian  

Sebelum pemaparan data atau temuan penelitian, untuk 

mempermudah penulisan serta menjaga kerahasiaan subjek penelitian, 

penulis melakukan pengkodean kepada setiap subjek. Pengkodean 

subjek dalam peneliti ini didasarkan pada nilai rata-rata dan bentuk 

inisial. Dengan demikian untuk selanjutnya dalam pemaparan data dan 

temuan penelitian penulis akan selalu menyebut subjek dengan kode 

yang telah ditentukan. Berikut akan disajikan tabel daftar subjek 

penelitian. 

 

Tabel 4.2: Daftar Nama Subyek Penelitian dan Kode Siswa 

No. Kategori Subjek Kode Siswa 

1. Tinggi  RA ST1 

2. Tinggi  NY ST2 

3. Sedang  MA SS1 

4. Sedang  MS SS2 

5. Rendah  AA SR1 

6. Rendan DH SR2 

 

Tes tertulis dilakukan oleh peneliti sebanyak satu kali. Pada waktu 

pelaksanaan tes, siswa mengetahui bahwa mereka adalah subjek dalam 

penelitian. Peneliti memperkenalkan diri kepada siswa sebagai seorang 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk tugas akhir yang 

harus diberupa skripsi.  

Setelah pelaksanaan ters tersebut, peneliti mengoreksi jawaban siswa 

dengan mengklasifikasikan jawaban mereka sebagai berikut : 
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a. Siswa yang mapu menjawab sebanyak 4 soal diklasifikasikan pada 

level kemapuan matematika tinggi. 

b. Siswa yang mampu menjawab sebanyak 2 atau 3 soal 

diklasifikasikan pada leve kemapuan sedang. 

c. Siswa yang menjawab menjawab sebanyak 0 atau 1 diklasifikasikan 

pada level kemampuan matematika rendah.  

Pengklasifikasian tersebut belum terbilang sempurna karena 

ada kemungkinan siswa tersebut contekan. Oleh sebab itu, peneliti 

meminta saran dari Ibu Ari terkait siswa yang mempunyai level 

kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah.  

Kombinasi antara hasil tes dan juga saran dari guru pengampu 

mata pelajaran digunakan untuk menentukan siswa yang akan dipilih 

sebagai subjek penelitian. Dari 25 siswa, dipilih 6 siswa yang akan 

diwawancarai peneliti. Ke enam siswa tersebut terdiri dari 2 siswa 

berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemapuan sedang, dan 2 siswa 

berkemampuan rendah. Dari ke enam siswa tersebut peneliti 

berusaha mengkoreksi lebih dalam kesalahan-kesalahan dan 

kesulitan-kesulitan seperti apa yang dialami siswa saat menjawab 

soal. Selain itu peneliti juga menganalisis level literasi matematis 

mereka dari jawaba yang siswa berikan.  

Adapun level literasi matematis siswa dapat diukur dengan 

menggunakan indikator dari PISA yang ditunjukkan oleh tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.3: Indikator Level Literasi Matematis Siswa 

LEVEL INDIKATOR 

6 1. Mampu melakukan konseptualisasi dan 

generalisasi  

2. Mampu memanfaatkan informasi berdasarkan 

penyelidikan dan pemodelan dalam suatu situasi 

yang kompleks 

3. Dapat menghubungkan sumber informasi dan 
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representasi yang berbeda dengan fleksibel dan 

menerjemahkannya 

4. Siswa tidak hanya mampu berfikir tetapi juga 

mampu bernalar. 

5. Menguasai tehnik operasi matematika, 

mengembangkan strategi dan pendekatan baru 

untuk menghadapai situasi baru. 

6. Mempu merefleksikan tindakannya serta 

merumuskan dan mengkomunikasikan dengan 

tepat apa yang mereka temukan.  

5 1. Mampu mengembangkan dan bekerja dengan 

model situasi yang kompleks. 

2. Mampu mengidentifikasi kendala dan 

melakukan dugaan-dugaan. 

3. Dapat memilih, membandingkan, dan 

mengevaluasi strategi untuk memecahkan 

masalah yang rumit. 

4. Dapat menggunakan pemikan dan penalaran 

mereka. 

5. Dapat menghubungkan pengetahuan dan 

ketrampilan matematikanya dengan situasi yang 

dihadapi. 

6. Mampu merefleksikan tindakannya dan 

mengkomunikasikannya.  

4 1. Mampu bekerja secara efektif dalam 

mengerjakan soal dengan masalah yang konkret 

dan juga kompleks. 

2. Mampu mengidentifikasikan kendala dengan 

melibatkan pembuatan asumsi-asumsi. 

3. Mampu menggunakan ketrampilannya dengan 

baik serta mampu mengemukakan alasan-alasan 

yang flesibel sesuai konteks. 
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4. Dapat memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya serta berargumentasi 

berdasarkan pada interpretasi dan tindakan 

mereka. 

3 1. Mampu melaksanakan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang mambutuhkan 

keputusan berurutan. 

2. Mampu menerapkan strategi pemecahan 

masalah yang sederhana. 

3. Mampu menafsirkan dan menggunakan sumber-

sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasan secara langsung 

4. Mampu mengkomunikasikan secara sederhana 

apa yang mereka kerjakan. 

2 1. Mampu menafsirkan dan mengenali situasi 

dalam konteks yang membutuhkan penarikan 

kesimpulan secara langsung. 

2. Mempu menggunakan algoritma dasar, rumus, 

prosedur atau konvensi sederhana untuk 

memecahkan masalah. 

3. Mampu menjelaskan secara langsung alasan 

dari hasil yang ditulisnya 

1 1. Mampu menjawab pertanyaan yang konteksnya 

umum dan dikenal serta semua informasi 

tersedia dari pernyataan yang jelas  

2. Mampu mengidentifikasi informasi dan 

menyelesaikan prosedur rutin pada situais yang 

eksplisit. 

 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil 

kegiatan tes saat penelitian serta wawancara dari subjek dengan 

kemampuan tinggi yang diwakili oleh ST1 dan ST2, subjek 



56 
 

 
 

dengan kemampuan sedang yang diwakili oleh SS1 dan SS2, dan 

subjek dengan kemampuan rendah yang diwakili oleh SR1 dan 

SR2. Berikut ini merupakan hasil temuan yang diperoleh penulis 

selama penelitian berlangsung. 

1. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Tinggi-1 (ST1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 4.1.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 1 

 Gambar 4.1.1 merupakan lembar jawaban siswa yang digunakan 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 
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          Gambar 4.1.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian I 

Gambar 4.1.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 1 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 1 :  

P  : “Assalamu’alaikum” 

ST.I :”Wa’alaikumsalam” 

P :“Untuk soal pertama, ada kesulitan tidak dalam memahami        

soalnya?” 

ST.I :”Tidak ada bu” 

P :”Yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal apa  

saja?” 

ST.I :”Yang diketahui keliling 86 m , untuk panjang kolam saya 

memisalkan dengan  X, dan lebar ( ), yang ditanyakan 

panjang kolam dan lebar kolam (sambil menunjuk pada 

kertas)” 

P :”Jadi untuk soal nomor 1 jawabnnya apa ?” 

ST.I :”Panjang kolam renang adalah 25 m dan lebar kolam 

renang adalah 18 m” 

P :”Jadi kalau begitu soal nomor 1 bisa dikerjakan dengan 

tepat ya?” 

ST.I :”Iya bu” 

P :”Sekarang bagaimana untuk soal no 2, ada kesulitan tidak 

dalam memahami soalnya?” 

ST.I :”Nomor 2 emm, tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

ST.I  :”(membaca soal) yang diketahui umur ibu 3 kali umur anak, 

selisih umur mereka 26 tahun dan yang ditanyakan umur 

anak, jadi kita harus menghitung terlebih dahulu umur anak 

dengan memformulasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk 

matematika 

P :”Iya kamu memisalkan dengan apa” 

ST.I :”Memisalkan umur anak dengan x dan umur ibu 3x” 

P :”Jadi formulasinya seperti apa?” 

ST.I :”3x-x = 26 

           2x=26 
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           x=13 

      P             :”Jadi kesimpulannya apa?” 

ST.I :”Jadi kesimpulannya umur anak 13 tahun dan umur ibu 

13x3=39               tahun” 

P       :”Kamu yakin dengan jawabmu?” 

ST.I        :”Emm yakin bu” 

P       :”Sekarang untuk soal nomor 3 ada kesulitan?” 

ST.I       :”Tidak bu” 

P      :”Soal nomor 3 pa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?” 

ST.I       :”Yang diketahui panjang tanah  m, lebar tanah 

   dan keliling 86 m terus yang ditanyakan ukuran 

tanah pak Amir” 

P           :”Jadi bagimana cara menyelesaikannya ?” 

ST.I :”Yang pertama kita mencari bentuk aljabar dari keliling 

tanah pak amir terlebih dahulu, kemudian setelah etemu kita 

memodelkan persamaan kelilingnya dan ketemu x adalah 14 

m” 

P     :”Jadi berapa hasil akhirnya ?” 

ST.I :”Panjang tanah Pak Amir adalah 31 m dan lebar tanah Pak 

Amir adalah 12 m”                   

P        :”Untuk soal nomor 4 bagaimana?ada kesulitan?” 

ST.I      :”Tidak bu” 

P          :”Jadi bisa ya?” 

ST.I    :”Bisa bu” 

P    :”Kalau begitu terimakasih, Assalamu’alaikum” 

ST.I      :”Iya bu, wa’alaikumsalam” 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian 1 dapat menyelesaikan tes 

kemampuan literasi matematis pada soal-soal ekspresi aljabar akan 

tetapi ada ada satu soal yang subjek tidak dapat menjawab dengan benar 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 1 dalam 

menyelesaikan soal subjek dapat memahami maksud dari soal 

tersebut, dan menjawab dengan benar. Subjek penelitian I dapat 

menentukan yang diketahui, yang ditanya, dan dapat menentukan 
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konsep aljabar serta mampu menjelaskan langkah-langkah 

pengerjaan dengan seksama sehingga subjek penelitian I dapat 

menjelaskan ukuran panjang dan lebar kolam renang yang 

berbentuk persegi panjang. Peserta didik juga mampu menjelaskan 

dengan lancar pertanyaan pada butir soal nomor 1. 

2) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 2  

subjek penelitian I sudah dapat memahami masalah yang disajikan 

yaitu dengan memisalkan soal dengan variabel lain sehingga subjek 

penelitian I mampu menggunakan konsep, fakta, dan prosedur 

dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah matematika. 

Subjek penelitian I juga mampu menyelesaikan prosedur dengan 

baik terlihat dari proses wawancara yang telah dilakukan dengan 

peneliti. 

3) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 subjek 

peneliti I sudah dapat memahami masalah yang disajikan dari soal 

tersebut. Subjek penelitian I dapat menentukan apa yang dikatahui, 

apa yang ditanya. Subjek dapat memahami apa yang dimaksud dari 

soal dan memberikan jawaban yang benar, dan pada saat diminta 

menjelaskan subjek juga dapat memberikan panjelasan yang baik. 

4) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada soal terakhir yaitu subjek 

dituntut untuk dapat mengkomunikasikan penjelasan dan 

penyelesaian masalah. Pada soal terakhir subjek penelitian I dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut namun dalam 

penyelesaiaannya subjek tidak mengikuti prosedur yaitu tidak 

menuliskan dilembar jawaban langkah-langkah pengerjaan yang 

benar dan tidak menuliskan informasi yang diketahui dari soal 

tersebut, dalam proses wawancara subjek peneliti I juga dapat 

menjawab dengan yakin. 

Berdasarkan uraian poin-poin diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa subjek ST1 memperoleh skor yang kemudian dimasukkan ke 

dalam microsoft Excel.  
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Tabel 4.4: Skor Subjek Penelitian I 

No 
Butiran Soal Jumlah Skor 

Inisial Nama Subjek 1 2 3 4 

1 R 2 2 2 2 8 

 

Tabel 4.3 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian I dan dapat disimpulkan bahwa subjek peneliti I subjek 

dapat memahami maksud dari soal tersebut, dan menjawab dengan 

benar serta mampu melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk 

prosedur yang membutuhkan keputusan dan penalaran. Subjek dapat 

memilih dan menerapkan strategi atau langkah-langkah pemecahan 

masalah yang baik dan benar. Mereka juga dapat mengembangkan 

komunikasi yang sederhana melalui hasil, interpretasi dan 

penalarannya. 

2. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Tinggi-2 (ST2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.2.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 2 

 Gambar 4.2.1 merupakan lembar jawaban siswa yang digunakan 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 
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Gambar 4.2.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian 2 

Gambar 4.2.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 2 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 2 : 

P  :”Assalamu’alaikum” 

ST.II :”Wa’alaikumsalam” 

P :”Oke, dari soal nomor 1 ada kesulitan tidak  dalam 

memahami        soalnya?” 

ST.II :”Emm tidak ada bu” 

P :”Enggak ada ya, jadi nomor satu yang diketahui dan yang 

ditanyakan apa ?” 

ST.II :”Yang diketahui keliling kolam 86 m, disini saya 

memisalkan panjang kolam dengan x, dan lebar kolam x-7 

(dengan melihat soal), dan yang ditanyakan pangjang serta 

lebar kolam renang” 

P :”Setelah kamu memisalkan dengan x kemudian langkah 

selanjutnya bagaimana ?” 

ST.II :”Saya tulis rumus keliling kolam renang kemudian saya 

masukkan persamaannya ke dalam rumus dan ketemu nilai 

lebar kolam dan panjang kolam” 

P  :”Kalau begitu jawaban nomor satu berapa ?” 

ST.II :”Untuk lebar kolam 18 m dan panjang kolam 25m 

P :”Jadi kalau begitu soal nomor satu bisa dikerjakan dengan 

tepat ya ?” 

ST.II :”Iya bu” 

P :”Sekarang bagaimana untuk soal nomor 2, adakah 

kesulitan dalam memahami soalnya?” 
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ST.II :”Nomor 2 tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahui dan apa yang  

ditanyakan?” 

ST.II :”(membaca soal) yang diketahui selisih umur anak dan ibu 

adalahh 26 tahun, umur ibu tiga kali umur anak dan yang 

ditanyakan  umur anak dan umur ibu” 

P  :”Kamu memisalkan umur anak dengan apa?” 

ST.II :”Saya memisalkan umur anak dengan lambang x bu” 

P :”Sebelum diformulasikan kedalam bentuk matematika, jadi 

bentuk aljabarnya seperti apa?” 

ST.II :”(melihat lembar jawaban) 3x-x=26 

                        2x=26 

                       x=26:2 

                       x=13 

P  :”Nilai x itu apa?” 

ST.II :”x adalah umur anak” 

P  :”Kamu yakin dengan jawaban kamu?” 

ST.II :”Yakin bu” 

P  :”Kalau begitu kesimpulannynya bagaimana?” 

ST.II :”Kesimpulannya umur anak 13 tahun dan umur ibu tiga kali 

umur anak adalah  39 tahun” 

P  :”Jadi bisa ya?” 

ST.II :”Bisa bu” 

P :”Sekarang bagaimana untuk soal nomor 3, adakah 

kesulitan dalam memahami soalnya?” 

ST.II :”Tidak ada bu” 

P :”Kalau begitu untuk nomor 3 apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan?” 

ST.II :”(sambil membaca soal) yang diketahui panjang tanah 

2x+3 m, lebar tanah x-2 m dan keliling tanah pak Amir 86 m  

yang ditanyakan ukuran tanah pak Amir” 

P  :Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, bisa ?” 

ST.II :”Bisa bu, pertama saya mencari bentuk aljabar keliling 

persegi panjang    yaitu = 

) 

                Dapat domodelkan persamaan dengan K =  m 

                 Sehingga K =  m
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Jadi ukuran tanah pak amir adalah panjang 2.14

m dan lebar Lebar  m 

P  :”Kamu yakin dengan jawabanmu?” 

ST,II :”Yakin bu” 

P :”Selanjutnya untuk soal nomor 4 apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan ?” 

ST.II :”(Sambil membaca soal) Yang diketahui panjang sisi miring 

segitiga siku-siku 5x-3, panjang sisi siku-sikunya 3x+3 cm 

dan 4x-8 cm sedangkan yang ditanyakan luas segitiga bu” 

P :”Kok tidak ditulis, lain kali ditulis ya?” 

ST.II :”Iya bu” 

P :”Lalu bagaimana langkah-langkah strategi dalam 

menyelesaikan soal?” 

ST.II :”Yang pertama saya mencari nilai x terlebih dahulu dengan 

menggunakan phytagoras dan ketemu nilai x adalah 4, 

kemudian saya masukkan ke panjang siku-sikunya yaitu 

3x+3 cm dan 4x-8 dan ketemu alasnya 15 cm dan tingginya 8 

cm, kemudian saya masukkan ke rumus luas segita yaitu  

alas tinggi dan ketemu 60  

P  :Baik terimakasih, wassalamu’alaikum” 

ST.II “Wa’alaikumsalam bu” 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian 2 dapat 

menyelesaikan tes kemampuan literasi matematis pada soal-soal 

ekspresi aljabar akan tetapi ada salah satu soal yang subjek tidak 

dapat menjawab dengan benar sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 1 

subjek dapat memahami maksud dari soal tersebut dengan 
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memberikan jawaban yang baik dan benar, namun tanpa 

menyertakan satuan. Satuan jawaban baru disampaikan pada 

saat wawancara berlangsung. Berdasarkan petikan wawancara 

tersebut, subjek memahami maksud soal akan tetapi 

mengabaikan satuan dalam soal. 

2) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 2 

tampak subjek tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa subjek 

menunjukkan kemampuan matematisasi yang baik dan benar. 

Hal ini terlihat dari bagaimana subjek menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanya, dan menjelaskan proses pengerjaan 

yang secara runtut dan terencana dengan baik. Dari petikan 

wawancara pun tampak bahwa subjek dapat mengolah informasi 

yang tersedia dengan baik, serta memahami langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

3) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 

subjek dapat memahami apa yang dimaksud dari soal dan 

memberikan jawaban yang benar, dan pada saat diminta 

menjelaskan subjek juga dapat memberikan panjelasan yang 

baik. 

4) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 4 

tampak bahwa  subjek dapat menyelesaikan soal tersebut dengan 

sangat baik bahkan disertai dengan penjelasan yang rinci. Dalam 

wawancara subjek juga dapat dengan mudah 

mengkomunikasikan maksud dan proses pengerjaan yang telah 

dilakukan. 

Berdasarkan uraian poin-poin diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa subjek ST2 memperoleh skor yang kemudian dimasukkan ke 

dalam microsoft Excel.  

                  Tabel 4.5: Skor Subjek Penelitian 2 

No 

Butiran Soal 
Jumlah Skor Inisial Nama 

Subjek 
1 2 3 4 
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1 N 2 2 2 2 8 

 

Tabel 4.4 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian 2 dan dapat disimpulkan bahwa subjek peneliti 2 subjek 

dapat memahami maksud dari soal tersebut, dengan pertimbangan 

bahwa subjek hanya berhasil menyelesaikan soal literasi. Selain itu 

bedasarkan data yang ada tampak bahwa subjek dapat memenuhi 

kriteria, dimana menggambarkan bahwa subjek dapat melaksanakan 

prosedur yang baik dan benar. Termasuk prosedur yang 

membutuhkan keputusan dan berurutan. Subjek dapat memilih dan 

menerapkan strategi dalam pemecahan masalah yang sederhana. 

Subjek juga menafsirkan dan menggunakan representasi berdasarkan 

sumber-sumber informasi yang berbeda dan mengemukakan alasan 

secara langsung. Subjek juga mampu menjelaskan langkah-langkah 

pengerjaan dengan baik dan benar.  

3. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Sedang-1 (SS1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 3 
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Gambar 4.3.1 merupakan lembar jawaban siswa yang 

digunakan mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian 3 

Gambar 4.3.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 3 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 3 : 

P  :”Assalamu’alaikum” 

SS.I :”Wa’alaikumsalam” 

P :”Dari nomor satu ada kesulitan tidak dalam memahami 

salnnya?” 

SS.I :”Tidak ada bu” 

P :”Kalau begitu yang diketahui dan yang ditanyakan apa 

dalam soal?” 

SS.I :”Yang diketahui keliling persegi panjang 86 m dan  yang 

ditanyakan panjang dan lebar kolam persegi panjang bu” 

P :Jadi nomor satu kamu menjawab apa ?” 

SS.I :”Untuk panjang kolam 25 m dan lebar kolam 18 m” 

P :”Sekarang bagaimana untuk nomor 2 ada kesulitan tidak 

dalam memahami soalnya?” 

SS.I :”Nomor 2 tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahu dan ditanyakan 

dalam soal?” 
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SS.I :”(membaca soal) yang diketahui selisih umur anak dan ibu 

adalah 26 tahun dan umur ibu tiga kali umur anak dan yang 

ditanyakan  umur anak dan umur ibu” 

P :”Pemisalannya apa?” 

SS.I :”Saya memisalkan umur anak dengan simbol x?” 

P :”Kemudian bagaimana bentuk aljabar dari soal tersebut?” 

SS.I :”3x-x=26” 

P :”Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya?” 

SS.I :”Pertama saya mencari nilai x terlebih dahulu dan ketemu 

hasilnya yaitu 13” 

P :”Kamu yakin dengan jawabnnya?” 

SS.I :Yakin bu” 

P :Jadi kesimpulannya jawabannya bagaimana?” 

SS.I :”Kesimpulannya umur anak yaitu 13 tahun dan umur ibu 

tiga kali umur anak jadi umur ibu 39 tahun” 

P :”Sekarang bagaimana untuk nomor 3 ada kesulitan tidak 

dalam memahami soalnya?” 

SS.I :”Tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 3 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan ?” 

SS.I :”Yang diketahui panjang tanah 2x+3 m, lebar tanah x-2 m 

dan yang ditanyakan ukuran tanah persegi panjang pak Amir  

P :Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, bisa?” 

SS.I :”Bisa bu, , pertama saya mencari bentuk aljabar keliling 

persegi panjang    yaitu = 

) 

Dapat domodelkan persamaan dengan K =  m,  

Sehingga K =   

                                      

            

          Jadi ukuran tanah pak amir adalah panjang 2.14

m dan    lebar Lebar  m 

P  :”Kamu yakin dengan jawabanmu?” 

SS.I :”Yakin bu” 

P  :”Selanjutnya untuk soal nomor 4, ada kesulitan?” 

SS.I :”Saya tidak faham dengan soalnya bu” 

P  :”Soal nomor 4 apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan?” 
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SS.I :”Yang diketahui panjang sisi miring segitiga siku-siku yaitu 

5x-3   cm, panjang sisi siku-sikunya 3x+3 dan 4x-8, dan yang 

ditanyakan ?” 

P  :”Lain kali yang ditanyakan ditulis ya?” 

SS.I :”Iya bu” 

P  :”Jadi bagaimana cara menyelesaiknnya, bisa ?” 

SS.I :”Bingung bu” 

P  :”Harus belajar lebih giat lagi ya” 

SS.I  :”Iya bu” 

P  :”Baik terimakasih, Assalamu’alaikum” 

SS.I :”Sama-sama bu, Wa’alaikumsalam” 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa subjek penelitian 3 dapat menyelesaikan tes 

kemampuan literasi matematis pada soal-soal ekspresi aljabar akan tetapi 

ada ada salah satu soal yang subjek tidak dapat menjawab dengan benar 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 1 subjek 

dapat menyelesaikan dengan sangat baik. Tampak pada jawaban 

yang tertulis. Menuliskan semua apa yang diketahui dalam soal, apa 

yang ditanya pada soal dan menjabarkan langkah-langkah 

pengerjaannya dengan baik dan rinci. Kemudian pada saat 

wawancara pun, subjek tidak mengalami kesulitan untuk 

mengkomunikasikan jawaban yang telah ia tulis dalam lembar tes.  

2) Berdasarkan analisis jawaban hasil pekerjaan tampak bahwa subjek 

dapat menjawab soal nomor 2 dengan baik dan benar, dan pada saat 

diminta menjelaskan subjek juga dapat memberikan penjelasan yang 

baik. 

3)  Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 tampak 

bahwa  subjek dapat menyelesaikan soal tersebut dengan sangat baik 

bahkan disertai dengan penjelasan yang rinci. Dalam wawancara 

subjek juga dapat dengan mudah mengkomunikasikan maksud dan 

proses pengerjaan yang telah dilakukan. 

4) Berdasarkan jawaban yang tertulis, subjek tampak melakukan 

kesalahan dalam memahami pertanyaan atau apa yang diminta 

dalam soal. Subjek kurang memperhatikan apa yang diketahui dalam 
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soal dan terlalu cepat menyimpulkan maksud dari soal. Subjek juga 

mengabaikan informasi penting dalam soal yaitu terkait apa yang 

ditanya. 

Berdasarkan uraian poin-poin diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

subjek SS1 memperoleh skor yang kemudian dimasukkan ke dalam 

microsoft Excel.  

 

Tabel 4.6: Skor Subjek Penelitian 3 

No 

Butiran Soal 
Jumlah Skor Inisial Nama 

Subjek 
1 2 3 4 

1 A 2 2 2 0 6 

 

Tabel 4.5 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian 3 dan dapat disimpulkan bahwa subjek peneliti 3 baik 

dalam komunikasi dan indikator-indikator literasi matematis yang 

lain. Bahkan untuk menjawab soal yang kurang tepat pun subjek 

tetap yakin mengutarakan jawabannya. Serta memiliki alasan yang 

cukup mendukung jawaban subjek sesuai pemahaman soal yang 

subjek simpulkan. Dengan demikian menggambarkan siswa dapat 

malakukan konseptualisasi dengan memanfaatkan informasi 

berdasarkan permodelan dalam suatu situasi yang komplek. Subjek 

dapat berfikir  dan bernalar secara matematika. Subjek dapar 

menerapkan pemahamannya secara mendalam disertai dengan 

penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan strategi dan 

pendekatan baru untuk menghadapi situasi baru.  
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4. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Sedang-2 (SS2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.4.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 4 

 Gambar 4.4.1 merupakan lembar jawaban siswa yang digunakan 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 4.4.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian 4 

Gambar 4.4.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 4 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  
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Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 4 : 

P  :”Assalamu’alaikum” 

SS.II :”Wa’alaikumsalam” 

P :”Dari nomor satu ada kesulitan tidak dalam memahami   

salnnya?” 

SS.II :”Tidak ada bu” 

P  :”Kalau begitu yang ditanyakan apa dalam soal?” 

SS.II :”Yang ditanyakan panjang dan lebar kolam bu” 

P  :”Jadi nomor 1 kamu menjawab apa ?” 

SS.II :”Untuk panjang kolamnya 25 m dan lebar kolamnya 18 m” 

P :”Sekarang bagaimana untuk nomor 2 adaka kesulitan tidak 

dalam  memahami soalnya?” 

SS.II :”Tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan?” 

SS.II :”(sambil membaca soal) yang diketahui selisih umur anak 

dan ibu yaitu 26 tahun dan umur ibu tiga kali umur anak” 

P :”Kamu memisalkan umur anak dengan apa ?” 

SS.II :”Saya memisalkan umur anak dengan x bu” 

P :”Kemudian bagaimana langkah-langkah pengerjaannya?” 

SS.II :”Pertama saya mencari nilai x terlebih dahulu dan ketemu 

hasilnya yaitu 13 dan 13 tersebut adalah umur anak” 

P :”Kamu yakin dengan jawabnnya?” 

SS.II :”Yakin bu” 

P :”Untuk soal nomor 3 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan ?” 

SS.II :”Yang diketahui panjang tanah 2x+3 m, lebar tanah x-2 m 

dan yang ditanyakan ukuran tanah persegi panjang pak 

Amir” 

P :”Jadi bagaimana cara menyelesaikannya?” 

SS.II :”Saya belum faham cara mengerjakannya bu, ini saya 

kurang yakin dengan jawaban saya bu (sambil menunjuk 

lembar jawabnnya)” 

P :”Harus belajar lebih giat lagi ya” 

SS.II :”Iya bu” 
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P :”Untuk soal nomor 4 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

SS.II :”Yang diketahui panjang sisi miring segitiga siku-siku yaitu 

5x-3 cm, panjang sisi siku-sikunya 3x+3 dan 4x-8, dan yang 

ditanyakan  ?” 

P :”Lain kali yang ditanyakan ditulis ya” 

SS.II :”Iya bu” 

P :”Jadi bagaimana cara menyelesaiknnya, bisa?” 

SS.II :”Bisa bu tapi saya kurang yakin dengan jawaban saya” 

P :”Kenapa kurang yakin?” 

SS.II :”Karena saya masih bingung cara mengerjakannya” 

P :”Kalau begitu belajar lebih giat lagi ya 

SS.II :”Baik bu” 

P :”Baik terimakasih, Assalamu’alaikum” 

SS.I :”Sama-sama bu, Wa’alaikumsalam” 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian 4 dapat menyelesaikan tes 

kemampuan literasi matematis pada soal-soal ekspresi aljabar akan 

tetapi ada beberapa soal yang subjek tidak dapat menjawab dengan 

benar sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 1 terlihat 

bahwa subjek dapat menyelesaikan soal dengan baik dan dapat 

menyebutkan syarat-syarat yang menjadi alasan atas jawaban yang 

dituliskan dalam lembar tes. Kemudian pada saat wawancara pun, 

subjek mampu komunikasi dengan baik, dimana subjek dapat 

dengan mudah menyebutkan alasan-alasan yang ditentukan dalam 

soal dan mampu menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dengan 

baik dan benar.    
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2) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 2 subjek 

dapat menyelesaikan dengan sangat baik. Tampak pada jawaban 

yang tertulis. Menuliskan semua apa yang diketahui dalam soal, apa 

yang ditanya pada soal dan menjabarkan langkah-langkah 

pengerjaannya dengan baik dan rinci. Kemudian terkait alasan dari 

jawaban tersebut dijelaskan pada saat wawancara benlangsung.  

3) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 terlihat 

bahwa subjek tidak memahami maksud dari soal. Subjek hanya 

melakukan perhitungan tanpa memberi kesimpulan. Dan dalam 

wawancara pun sangat jelas bahwa subjek tidak memahami maksud 

soal. Subjek hanya melakukan perhitungan seadaanya saja.  

4) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 terlihat 

bahwa subjek tidak memahami maksud dari soal. Subjek hanya 

melakukan perhitungan tanpa memberi kesimpulan. Dan dalam 

wawancara pun sangat jelas bahwa subjek tidak memahami maksud 

soal. Subjek hanya melakukan perhitungan seadaanya saja.  

Berdasarkan uraian poin-poin diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

subjek SS2 memperoleh skor yang kemudian dimasukkan ke dalam 

microsoft Excel.  

Tabel 4.7: Skor Subjek Penelitian 4 

No 

Butiran Soal 
Jumlah Skor Inisial Nama 

Subjek 
1 2 3 4 

1 F 2 2 0 0 4 

 

Tabel 4.6 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian 4 dan dari uraian poin-poin soal-soal diatas serta data dan 

asumsi yang dikemukakan penulis sebalumnya, penulis melihat 

bahwa subjek hanya mendapatkan skor 5. Karena dalam 

menyelesaikan soal nomor 3 dan 4 yang mempresentasikan 

kemapuan literasi matematis subjek masih terkendala dalam 

beberapa langkah-langkahnya dan belum begitu faham dari maksud 

soal.  
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5. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Rendah -1 (SR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.5.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 5 

Gambar 4.5.1 merupakan lembar jawaban siswa yang digunakan 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.5.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian 5 

Gambar 4.5.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 5 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  
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Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 5 : 

P  :”Assalamu’alaikum” 

SR.I :”Wa’alaikumsalam” 

P :”Dari nomor 1 ada kesulitan tidak dalam memahami   

salnnya?” 

SR.I :”Tidak ada bu” 

P  :”Kalau begitu yang diketahui dan yang ditanyakan dalam 

soal?” 

SR.I :”Yang diketahui kelilimh kolam persegi panjang yaitu 86 m 

dan ditanyakan panjang dan lebar kolam persgi panjang bu” 

P  :”Jadi nomor 1 kamu menjawab apa ?” 

SR.I :”Untuk panjang kolamnya 25 m dan lebar kolamnya 18 m” 

P :”Sekarang bagaimana untuk soal no 2, ada kesulitan tidak 

dalam memahami soalnya?” 

SR.I :”Nomor 2 emm, tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

SR.I  :”(membaca soal) yang diketahui umur ibu 3 kali umur anak, 

selisih umur mereka 26 tahun dan yang ditanyakan umur 

anak, jadi kita harus menghitung terlebih dahulu umur anak 

dengan memformulasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk 

matematika 

P :”Iya kamu memisalkan dengan apa” 

SR.I :”Memisalkan umur anak dengan x dan umur ibu 3x” 

P :”Jadi formulasinya seperti apa?” 

SR.I :”3x-x = 26 

           2x=26 

           x=13 

P             :”Jadi kesimpulannya bagaimana?” 

SR.I   :”Saya masihbingung bu” 

P         :”Belajar lebih giat lagi ya ?” 

SR.I         :”Iya bu” 

P      :”Selanjutnya untuk soal nomor 3 apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan?” 

SR.I  :”Yang diketahui panjang tanah 2x+3 m, lebar tanah x-2 m 

dan yang ditanyakan ukuran tanah persegi panjang pak 

Amir” 
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P :”Jadi bagaimana cara menyelesaikannya?” 

SR.I :”Saya bingung dan belum faham cara mengerjakannya bu, 

jadi tidak saya jawab” 

P :”Harus belajar lebih giat lagi ya” 

SR.I :”Iya bu” 

P :”Untuk soal nomor 4 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

SR.I :”Yang diketahui panjang sisi miring segitiga siku-siku yaitu 

5x-3 cm, panjang sisi siku-sikunya 3x+3 dan 4x-8, dan yang 

ditanyakan  ?” 

P :”Lain kali yang ditanyakan ditulis ya” 

SR.I :”Iya bu” 

P :”Jadi bagaimana cara menyelesaikannya?” 

SR.I :”Untuk soal nomor 4 saya juga masih bingung dan belum 

faham cara mengerjakannya bu, jadi tidak saya jawab” 

P :”Harus belajar lebih giat lagi ya” 

SR.I :”iya bu” 

P :”Baik terimakasih, Assalamu’alaikum” 

SR.I :”Sama-sama bu, Wa’alaikumsalam 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian 5 dapat menyelesaikan tes 

kemampuan literasi matematis pada soal-soal ekspresi aljabar akan tetapi 

ada beberapa soal yang subjek tidak dapat menjawab dengan benar sebagai 

berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, terlihat bahwa subjek dapat 

menyelesaikan soal nomor 1 dengan baik dan dapat menyebutkan apa 

yang diketahui, apa yang ditanya pada soal dan menuliskan langkah-

langkah pengerjaan dalam lembar jawabanya dengan rinci akan tetapi 
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subjek tidak menuliskan satuan. kemudian saat waancara berlangsung, 

subjek dapat menjelaskan jawaban beserta alasannya dengan baik. 

2) Berdasarkan hasil pekerjaan, subjek tampak memberikan jawaban 

yang kurang benar, subjek merasa kebingungan dalam memahami 

soal. 

3) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek tidak berhasil menyelesaikan 

dengan baik dan benar. Subjek melaukan kesalahan dalam memahami 

informasi dan apa yang diminta dalam soal. Hal ini juga diperkuat 

dengan hasil wawancara subjek terkait soal nomor 3 yang tidak bisa 

menjawab.  

4) Berdasarkan hasil pekerjaan, tampak bahwa subjek merasa 

kebingungan dalam memahami soal, kemudian pada saat wawancara 

subjek tidak memahami soal. 

Tabel 4.8: Skor Subjek Penelitian 5 

No 

Butiran Soal 
Jumlah Skor Inisial Nama 

Subjek 
1 2 3 4 

1 A 2 0 0 0 2 

 

Tabel 4.7 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian 5 dan berdasarkan uraian poin-poin diatas serta data dan 

asumsi yang dikemukakan penulis sebelumnya, penulis melihat 

bahwa subjek hanya mendapatkan skor 2. Karena dalam 

menyelesaikan soal nomor 3 dan 4 yang mengukur kemampuan 

literasi matematis subjek masih terkendala dalam beberapa langkah-

langkahnya.  
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6. Kemampuan Literasi Matematis Siswa dengan 

Kemampuan Rendah -2 (SR2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.6.1: Jawaban Soal Subjek Penelitian 6 

Gambar 4.6.1 merupakan lembar jawaban siswa yang digunakan 

mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6.2: Wawancara dengan Subjek Penelitian 6 

Gambar 4.6.2 adalah proses wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian 6 yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi 

mengenai kemampuan literasi matematis siswa.  

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan subjek peneliti 6 : 

P              :”Assalamu’alaikum” 
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SR.II        :”Wa’alaikumsalam” 

P  :”Dari nomor 1 ada kesulitan tidak dalam memahami 

soalnnya?” 

SR.II :”Tidak ada bu” 

P  :”Kalau begitu yang diketahui dan yang ditanyakan dalam 

soal?” 

SR.II :”Yang diketahui keliling kolam persegi panjang yaitu 86 m 

dan ditanyakan panjang dan lebar kolam persgi panjang bu 

dan saya memisalkan panjang dengan x, lebar x-7” 

P :”Bagaimana langkah-langkah strategi dalam 

menyelesaikan soal tersebut ?” 

SR.II :”Pertama saya menuliskan rumus keliling persegi  panjang 

yaitu k =2p+2l kemudian saya hitung dan hasilnya ketemu 

lebar kolam 18 m 

P  :”Kamu yakin x itu hasil dari lebar ?” 

SR.II :”Yakin bu” 

P  :”Untuk panjangnya berapa?” 

SR.II :”Panjangnya ?” 

P  :”Lebih teliti lagi ya” 

SR.II :”Iya bu” 

P :”Sekarang bagaimana untuk nomor 2 ada kesulitan tidak 

dalam memahami soalnya?” 

SR.II :”Nomor 2 tidak ada bu” 

P :”Untuk soal nomor 2 apa yang diketahu dan ditanyakan 

dalam soal?” 

SR.II :”(membaca soal) yang diketahui selisih umur anak dan ibu 

adalah 26 tahun dan umur ibu tiga kali umur anak dan yang 

ditanyakan  umur anak dan umur ibu” 

P  :”Pemisalannya apa?” 

SR.II :”Saya memisalkan umur anak dengan simbol x?” 

P  :”Kemudian bagaimana bentuk aljabar dari soal tersebut?” 

SR.II :”3x-x=26” 

P  :”Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya?” 

SR.II :”Pertama saya mencari nilai x terlebih dahulu dan ketemu 

hasilnya yaitu 13” 

P  :”Kamu yakin dengan jawabnnya?” 

SR.II :”Yakin bu” 

P  :”Jadi kesimpulannya jawabannya bagaimana?” 

SR.II :”Masih bingung bu” 
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P :”Belajarnya ditingkatkan lagi ya” 

SR.II :”Iya bu” 

P  :”Untuk soal nomor 3 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan ?” 

SR.II :”Yang diketahui panjang tanah 2x+3 m, lebar tanah x-2 m 

dan yang ditanyakan ukuran tanah persegi panjang pak Amir  

P  :”Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, bisa?” 

SR.II         :”Bisa bu, , pertama saya mencari bentuk aljabar keliling 

persegi   panjang    yaitu = 

) 

Dapat domodelkan persamaan dengan K =  

m, Sehingga K                   =  m  

  

      

            

 Jadi ukuran tanah pak amir adalah panjang 2.14

m dan lebar Lebar  m 

P             :”Kamu yakin dengan jawabanmu?” 

SR.II         :”Yakin bu” 

       P             :”Untuk soal nomor 4 apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

      SR.II :”Yang diketahui panjang sisi miring segitiga siku-siku yaitu 

5x-3 cm, panjang sisi siku-sikunya 3x+3 dan 4x-8, dan yang 

ditanyakan  ?” 

      P  :”Lain kali yang ditanyakan ditulis ya” 

      SR.II  :”Iya bu” 

      P  :”Jadi bagaimana cara menyelesaiknnya, bisa?” 

SR.II :”Belum bisa bu, saya bingung bagaimana langkah-langkah 

pengerjaannya” 

      P  :”Belajar lebih gait lagi ya” 

      SR.II :”Iya bu” 

      P  :”Baik terimakasih, Assalamu’alaikum” 
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      SR.II :”sama-sama bu, Wa’alaikumsalam 

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis dan wawancara diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa subjek penelitian 6 dapat menyelesaikan tes 

kemampuan literasi matematis pada soal-soal ekspresi aljabar akan tetapi 

ada beberapa soal yang subjek tidak dapat menjawab dengan benar sebagai 

berikut : 

1) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, terlihat bahwa subjek dapat 

menyelesaikan soal nomor 1 dengan memberikan jawaban yang 

benar, namun tanpa menyertakan satuan. Satuan tersebut baru 

disampaikan  saat wawancara berlangsung. Kemudian saat 

wawancara berlangsung, subjek dapat menjelaskan jawaban beserta 

alasannya dengan baik. 

2) Berdasarkan hasil pekerjaan, subjek tampak memberikan jawaban 

yang kurang benar dan subjek merasa kebingungan dalam 

memahami soal.  

3) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 3 dalam 

menyelesaikan soal subjek dapat memahami maksud dari soal 

tersebut, dan menjawab dengan benar dan rinci. Subjek penelitian 6 

dapat menentukan yang diketahui, yang ditanya, dan dapat 

menentukan konsep aljabar serta mampu menjelaskan langkah-

langkah pengerjaan dengan seksama. Peserta didik juga mampu 

menjelaskan dengan lancar pertanyaan pada butir soal nomor 3. 

4) Berdasarkan hasil pekerjaan subjek, pada butir soal nomor 4 subjek 

memberikan jawaban yang kurang tepat dan pada saat 

wawancarapun subjek hanya menjawab apa yang diketahui dalam 

soal.  
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Tabel 4.9: Skor Subjek Penelitian 6 

No 

Butiran Soal 
Jumlah Skor Inisial Nama 

Subjek 
1 2 3 4 

1 D 2 0 2 0 4 

 

Tabel 4.8 menunjukkan skor yang diperoleh dari subjek 

penelitian 6 dan dari uraian poin-poin soal diatas serta data dan 

asumsi yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya, penulis melihat 

bahwa subjek mendapatkan skor 4. Namun dalam menyelesaikan 

soal nomor 4 subjek masih terkendala dalam beberapa langkah dan 

belum faham maksud dari soal.
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