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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Pra Pelaksanaan 

Penelitian dengan judul “Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam 

Pemecahan Masalah Ditinjau dari Self-Efficacy Siswa Kelas VII MTs Al Ma’arif 

Tulungagung” merupakan sebuah penelitian yang dilakukan utnuk mengetahui 

bagaimana penalaran matematis yang dimiliki oleh siswa dalam pemecahan 

masalah yang juga ditinjau dari self-efficacy siswa tersebut. 

Adapun proses pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 14 Januari 2020, 

peneliti mengirim surat ke pihak sekolah guna meminta izin untuk melaksanakan 

penelitian di sekolah tersebut. Pada saat itu, surat izin penelitian diterima oleh 

petugas tata usaha (TU) yaitu Pak Taufik dan peneliti dipersilakan untuk menunggu 

kepala madrasah atau wakil kepala. Tidak lama, Bu Sunsufi sebagai wakil kepala 

madrasah langsung menerima surat izin penelitian dengan mendata identitas 

peneliti dan menanyakan sumber data yang ingin diteliti. Kedatangan peneliti 

disambut dengan baik dan memberikan izin untuk melakukan penelitian dengan 

ketentuan tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Setelah itu, keesokan harinya pada tanggal 15 Januari 2020, peneliti 

berkonsultasi dengan guru kelas VII yakni Bapak Dani Erwanto, S.Pd.I untuk 

membicarakan tentang proses penelitian. 

Pada hari Selasa, 21 Januari 2020 peneliti kembali ke MTs Al Ma’arif 

Tulungagung untuk menemui guru mata pelajaran matematika kelas VII-B untuk 
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mengumpulkan informasi terkait kemampuan penalaran siswa dalam menganalisis 

soal matematika. Secara umum, menurut guru matematika kelas VII-B, 

kemampuan penalaran siswa dalam menganalisis soal matematika berbeda-beda. 

Ada siswa yang memiliki kemampuan penalaran matematika tinggi/baik karena 

memang dia cerdas, ada siswa yang memiliki kemampuan penalaran baik karena 

keaktifannya bertanya selama proses pembelajaran dan ada juga siswa yang 

mempunyai kemampuan penalaran matematika kurang baik. 

Sebelum penelitian, peneliti menyusun instrumen berupa soal tes tulis, angket 

dan instrumen wawancara dengan materi Perbandingan. Setelah instrumen dibuat, 

peneliti menemui dosen pembmbing Bapak Nur Cholis, M.Pd untuk berkonsultasi 

terkait intrumen penelitiannya dan sekaligus meminta surat pengantar validasi 

untuk diberikan ke Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagun  dan guru MTs Al Ma’arif 

Tulungagung. Setelah itu, peneliti menemui dosen validator yang sudah ditentukan 

oleh pihak jurusan, yaitu kepada Ibu Erika Suciani dan Ibu Anisak Heritin. 

2. Pelaksanaan Lapangan 

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2020 peneliti memulai penelitian terhadap 

kelas VII-B sebagai kelas yang telah ditentukan untuk melaksanakan penelitian. 

Instrumen yang diuji cobakan terlebih dahulu adalah intrumen tes angket. Peneliti 

memberikan angket sebanyak 20 butir pernyataan kepada 30 siswa kelas VII-B. 

Siswa diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan angket tersebut. Penelitian 

dilakukan pada jam pelajaran ke 5-6 yaitu jam 10.00-11.00 WIB. 

Sebelum siswa mengisi angket, peneliti memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang petunjuk pengerjaan angket dan apa yang peneliti ingin dari hasil tes 

tersebut agar siswa mengisi angket dengan sungguh-sungguh jujur. Ketika sudah 



46 
 

 
 

selesai, peneliti memberitahukan kepada siswa bahwa setelah melaksanakan tes 

angket ini, akan diberikan beberapa soal untuk dikerjakan saat itu juga. Setelah 

semua angket yang sudah diisi, dikumpulkan dan diberikan  ke peneliti. Kemudian, 

peneliti membagikan lembar pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya. Siswa 

diberi waktu utnuk mengerjakan 30 menit. 

Hasil perhitungan angket self-efficacy yang diberikan kepada kelas VII-B MTs 

Al Ma’arif Tulungagung disajikan dalam tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Angket Self-Efficacy Siswa Kelas VII-B 

No. Nama Siswa Nilai Angket 

1. AFS 74 

2. ANQ 65 

3. DIYP 59 

4. EPH 59 

5. FNR 69 

6. GB 59 

7. GKP 66 

8. KAF 63 

9. KMP 58 

10. KS 59 

11. LA 60 

12. LES 70 

13. MA 67 

14. MAI 66 

15. MAP 65 

16. MAS 63 

17. MFN 67 

18. MFN 58 

19. MFNF 62 

20. MGA 64 

21. MIF 61 

22. MRHL 63 

23. NKA 63 

24. RHS 65 

25. RNS 69 

26. RT 63 

27. SDR 63 

28. SHS 64 

29. VTS 66 

30. YOA 59 
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 Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh skor rata-rata angket siswa adalah 

65,5 dengan standart deviasi sebesar 2,5. Berdasarkan kategori diperoleh batas dari 

masing-masing kelompok sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kategori Self-Efficacy 

Rentang Skor Kategori 

Skor angket  ≥ 68 Tinggi 
68 ˃ skor angket ≥ 63 Sedang 

X ≤ 63 Rendah 

 Berdasarkan kategori batas kelompok pada 4.2 di atas, maka diperoleh 

pengelompokkan siswa kelas VII-B MTs Al Ma’arif Tulungagung pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 Kategori Siswa Berdasarkan Nilai Angket Self Efficacy Siswa Kelas 
VII-B 

 
No. Nama Siswa Nilai Angket 

1. GKP Tinggi 

2. LES Tinggi 

3. EPH Tinggi 

4. RNS Tinggi 

5. MA Sedang 

6. MFN Sedang 

7. GB Sedang 

8. MAI Sedang 

9. VTS Sedang 

10. AFS Sedang 

11. MAP Sedang 

12. RHS Sedang 

13. MGA Sedang 

14. SHS Sedang 

15. KAF Sedang 

16. MAS Sedang 

17. MRHL Sedang 

18. NKA Sedang 

19. RT Sedang 

20. SDR Sedang 

21. MFNF Rendah 

22. MIF Rendah 

23. LA Rendah 

Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 4.3 

24. ANQ Rendah 

25. FNR Rendah 

26. KS Rendah 

27. DIYP Rendah 

28. YOA Rendah 

29. MFN Rendah 

30. KMP Rendah 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 siswa terdapat 4 

siswa berada pada kategori tinggi, 16 siswa berada pada kategori sedang dan 10 

siswa berada pada kategori rendah. 

 Berdasarkan dari data nilai angket tersebut dan pertimbangan dari guru 

matematika kelas VII-B MTs Al Ma’arif Tulungagung, maka diperoleh subjek 

penelitian dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Daftar Subjek Penelitian 

No. Nama Kategori 

1. GKP Tinggi 

2. LES Tinngi 

3. VTS Sedang 

4. KMP Sedang 

5. DIYP Rendah 

6. MFN Rendah 

Keterangan: 
GKP : Subjek dari kategori tinggi pertama 
LES : Subjek dari kategori tinggi kedua 
VTS : Subjek dari kategori sedang pertama 
RHS : Subjek dari kategori sedang kedua 
DIYP : Subjek dari kategori rendah pertama 
MFN : Subjek dari kategori rendah kedua 
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3. Penyajian dan Analisis Data 

Sesuai dengan fokus penelitian pada bab I, maka hal yang dijabarkan pada 

penelitian ini adalah penalaran matematis siswa dalam pemecahan masalah ditinjau 

dari self-efficacy. Dimana masing-masing subjek penelitian diambil dari kategori 

tinggi, sedang dan rendah. Peneliti memberikan angket kepada seluruh siswa kelas 

VII-B dan memilih subjek penelitian. Kemudian peneliti memberikan tes kepada 6 

siswa dan melakukan wawancara satu demi satu subjek penelitian secara 

bergantian. Setelah melakukan wawancara dianalisis berdasarkan indikator pada 

bab II sehingga dapat menggambarkan penalaran matematis siswa dalam 

pemecahan masalah ditinjau dari self-efficacy siswa tersebut. Berikut merupakan 

tabel pengklasifikasian subjek berdasarkan pengerjaan soal. 

Tabel 4.5 Klasifikasi Subjek Berdasarkan Pengerjaan Soal 

No. Soal 
Self-Efficacy 

Tinggi Sedang Rendah 

1.  
GKP VTS DIYP 

LES RHS MFN 

2.  
GKP VTS DIYP 

LES RHS MFN 

 

Data yang diperoleh di atas akan menjadi bahan analisis peneliti untuk 

menentukan bagaimana penalaran matematis siswa dalam memecahkan masalah 

matematika yang diberikan. Subjek GKP dan LES sebagai siswa dengan kategori 

self-efficacy tinggi, VTS dan RHS sebagai siswa dengan kategori self-efficacy 

sedang dan DIYP dan MFN sebagai siswa dengan kategori self-efficacy rendah. 

Berikut ini dijelaskan hasil dari tes dan wawancara penalaran matematis siswa 

dalam memecahkan masalah berdasarkan indikator penalaran matematis. 
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a. Subjek DIYP 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan: 

Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 

Hasil jawaban subjek DIYP pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Hasil Jawaban Subjek DIYP Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek DIYP dapat menyelesaikan 

permasalahan 1 dengan penyelesaiain yang benar. DIYP mampu menerapkan 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian subjek pada lembar jawaban. DIYP juga menuliskan kesimpulan akhir 

dari permasalahan 1 (M-1) pada lembar jawaban.  Terkait dengan penjelasan tersebut, 

dapat ditunjukkan bahwa:  

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

DIYP I-1 

DIYP I-5 

DIYP I-3 

DIYP I-2 
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Gambar 4.1.1 Hasil jawaban subjek DIYP soal nomor 1 indikator pertama (DIYP 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 1, subjek DIYP dapat memahami 

permasalahan 1 dengan baik. Pada lembar jawaban, DIYP mampu menuliskan apa 

saja informasi yang terdapat dalam M-1. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran 

nomor 1 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek DIYP sebagai 

berikut: 

P : “Untuk soal nomor 1, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

DIYP :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

DIYP : “Iya kak, sedikit paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

DIYP : “Yang diketahui Ibu sedang berbelanja di toko sembako, terdapat 
harga 3kg gula pasir adalah Rp 27.000.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DIYP telah 

mampu memahami apa yang diharapkan pada M-1 dan dapat menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan dan tertulis pada M-1 dengan tepat. Subjek 

DIYP mampu memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis. Terlihat DIYP bernalar saat menjelaskan dari 

apa yang diketahui. 

b) Mengajukan dugaan 
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Gambar 4.1.2 Hasil jawaban subjek DIYP nomor 1 indikator kedua (DIYP I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek DIYP mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

DIYP sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

DIYP : “Emm, yang ditanyakan berapa harga 5kg gula pasir kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

DIYP : “Yaa memakai perbandingan kak.” 

P : “Memakai perbandingan apa?” 

DIYP : “Emm, perbandingan senilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek DIYP 

mampu memahami masalah pada M-1. Terlihat DIYP bernalar saat menjelaskan 

dari penyelesaian yang ditanyakan pada M-1 dengan tepat dan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. DIYP teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. DIYP juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi matematika 

 

Gambar 4.1.3 Hasil jawaban subjek DIYP soal nomor 1 indikator ketiga (DIYP 

I-3) 
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Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek DIYP dalam menyelesaikan M-1 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-1. DIYP juga sudah 

memahami maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Meskipun subjek tidak menuliskan pemisalannya pada langkah 

‘ditanya’, tetapi subjek dapat menuliskan pemisalan untuk harga gula pasir yang 

harus dibayarkan Ibu dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

DIYP sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

DIYP : “Emm, saya mengerjakan dengan perbandingan lalu dikali silang dan 
ketemu hasilnya sekian.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DIYP mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-1 tersebut. Pada lembar 

jawaban, DIYP secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek DIYP dalam menyelesaikan M-1 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek DIYP sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

DIYP : “Emm, saya mengerjakan dengan perbandingan lalu dikali silang dan 
ketemu hasilnya sekian.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa DIYP mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

snagat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 
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Gambar 4.1.4 Hasil jawaban subjek DIYP soal nomor 1 indikator kelima (DIYP 
I-5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek DIYP mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek DIYP sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

DIYP : “Jadi, harga untuk 5 kg gula pasir adalah Rp 45.000.00 kak.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek DIYP 

mampu memberikan kesimpulan dari penyelesaian M-1. Ketika DIYP diminta 

untuk menjelaskan kesimpulan, DIYP mampu menyampaikannya dengan tepat.  

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala 

otomatis utnuk membuat generalisasi. 

Subjek DIYP saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek DIYP sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

DIYP : “Insyaaallah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

DIYP : “Iya kak, bisa.” 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

DIYP : “Perbandingan senilai kak.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, DIYP saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, DIYP 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-1. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek DIYP 

dapat disimpulkan bahwa subjek DIYP dalam mengerjakan M-1, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan: 

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 

Hasil jawaban DIYP soal nomor 2 sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Hasil jawaban Subjek DIYP soal nomor 2 

DIYP I-1 

DIYP I-5 

DIYP I-3 

DIYP I-2 
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Subjek DIYP dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan benar. 

DIYP mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar jawaban. DIYP juga 

menuliskan kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan 

penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.1 Hasil jawaban subjek DIYP soal nomor 2 indikator pertama (DIYP 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek DIYP dapat memahami M-2 

dengan baik. Pada lembar jawaban, DIYP mampu menuliskan apa saja informasi 

yang terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 2 yaitu 

dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek DIYP sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

DIYP :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

DIYP : “Iya kak, sedikit paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

DIYP : “Yang diketahui. persediaan beras untuk 35 anak cukup untuk 24 hari 
menghabiskannya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DIYP telah 

mampu memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek 

DIYP mampu memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan 
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matematika secara lisan dan tertulis. Terlihat DIYP bernalar saat menjelaskan dari 

apa yang diketahui. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.2.2 Hasil jawaban subjek DIYP nomor 2 indikator kedua (DIYP I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek DIYP mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

DIYP sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

DIYP : “Emm, yang ditanyakan berapa lama beras akan habis jika ditambah 
5 anak kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

DIYP : “Yaa memakai perbandingan kak.” 

P : “Memakai perbandingan apa?” 

DIYP : “Emm, perbandingan berbanding nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek DIYP 

mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat DIYP bernalar saat menjelaskan 

dari penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 dengan tepat dan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. DIYP teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. DIYP juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 
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Gambar 4.2.3 Hasil jawaban subjek DIYP nomor 2 indikator kedua (DIYP I-

3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek DIYP dalam menyelesaikan M-2 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-2. DIYP juga sudah 

memahami maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Meskipun subjek tidak menuliskan pemisalannya pada langkah 

‘ditanya’, tetapi subjek dapat menuliskan pemisalan untuk berapa hari yang 

dibutuhkan jika ditambah 5 anak dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara DIYP sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

DIYP : “Emm, saya mengerjakan dengan perbandingan, untuk yang di sbelah 
kanan ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya sekian.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DIYP mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada lembar 

jawaban, DIYP secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek DIYP dalam menyelesaikan M-2 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek DIYP sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 
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DIYP : “Emm, saya mengerjakan dengan perbandingan yang di sebelah 
kanan ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya sekian.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa DIYP mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

sangat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa DIYP mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

snagat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.4 Hasil jawaban subjek DIYP soal nomor 1 indikator kelima (DIYP 

I-5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek DIYP mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek DIYP sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

DIYP : “jadi kesimpulannya adalah beras untuk 40 anak akan habis selama 
21 hari kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, DIYP dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika DIYP diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

DIYP mampu menyampaikan dengan tepat 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 
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Subjek DIYP saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek DIYP sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

DIYP : “insyaaAllah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

DIYP : “iya kak, bisa.” 

P : “pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

DIYP : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, DIYP saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, DIYP 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek DIYP 

dapat disimpulkan bahwa subjek DIYP dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

 

b. Subjek MFN 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan: 
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Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 

Hasil jawaban subjek MFN pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

  

 

 

Gambar 4.1.5 Hasil jawaban Subjek MFN soal nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek MFN dapat menyelesaikan 

permasalahan 1 (M-1) dengan penyelesaian yang benar. MFN mampu menerapkan 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian subjek pada lembar jawaban. MFN juga menuliskan kesimpulan akhir 

dari permasalahan 1 (M-1) pada lembar jawaban. Terkait dengan penjelasan tersebut, 

dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 
Gambar 4.1.6 Hasil jawaban subjek MFN soal nomor 1 indikator pertama (MFN 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 1, subjek MFN kurang dapat 

memahami M-1 dengan baik. Pada lembar jawaban, MFN sedikit mampu 

menuliskan apa saja informasi yang terdapat dalam M-1. Hal ini sesuai dengan 

indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika 

MFN I-1 

MFN I-3 

MFN I-2 

MFN I-5 
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secara tertulis. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

subjek MFN sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 1, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

MFN :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

MFN : “Iya kak, sedikit.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

MFN : “yang diketahui 3 kg guka pasir sehingga 27.000.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa MFN kurang  

mampu memahami apa yang diharapkan pada M-1 dan kurang dapat menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan dan tertulis pada M-1 dengan tepat. Subjek 

MFN mampu memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.1.7  Hasil jawaban subjek MFN nomor 1 indikator kedua (MFN I-

2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MFN mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

MFN sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

MFN : “Yang ditanyakan berapa uang yang harus dibayar Ibu jika membeli 
5kg gula pasir.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

MFN : “Memakai perbandingan kak.” 
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P : “Memakai perbandingan apa?” 

MFN : “Perbandingan berbalik nilai kak, eh perbandingan senilai deh kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek MFN 

kurang mampu memahami masalah pada M-1. Terlihat MFN bernalar saat 

menjelaskan dari penyelesaian yang ditanyakan pada M-1 dengan tepat dan baik 

secara tertulis maupun secara lisan. MFN teliti dalam menuliskan beberapa 

informasi pada lembar jawaban. MFN juga dapat menjelaskan melalui wawancara 

dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi matematika 

 

Gambar 4.1.8  Hasil jawaban subjek MFN soal nomor 1 indikator ketiga (MFN  

I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MFN dalam menyelesaikan M-1 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-1. MFN tidak menuliskan 

langkah-langkahnya dengan tepat. Meskipun subjek tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaiannya, MFN mendapatkan hasil akhirnya. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara MFN sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

MFN : “Saya mengerjakannya langsung kak, 5 dikali Rp 9.000 = Rp 45.000” 

P : “Dapat dari mana Rp 9.000?” 

MFN : “Dari teman kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa MFN tidak mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-1 tersebut. Pada lembar 

jawaban, MFN secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 
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d) Menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek MFN dalam menyelesaikan M-1 kurang mampu menyusun langkah-

langkah penyelesaian dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek MFN sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu 
benar? Coba jelaskan!” 

MFN : “Saya mengerjakannya begini kak (sambil menunjuk lembar 
jawabannya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa MFN kurang 

mampu menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses 

pengerjaannya dan kurang tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam 

penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.1.9 Hasil jawaban subjek MFN soal nomor 1 indikator kelima (MFN I-

5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek MFN mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek MFN sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

MFN : “Jadi kesimpulannya ibu harus membayar uang Rp 45.000.00 kak.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, MFN dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-1. Ketika MFN diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

MFN mampu menyampaikan dengan tepat. 
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f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala 

otomatis utnuk membuat generalisasi. 

Subjek MFN saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek MFN sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

MFN : “Yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

MFN : “Iya kak. 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

MFN : “Perbandingan senilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, MFN saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, MFN 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-1. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek MFN dapat 

disimpulkan bahwa subjek MFN dalam mengerjakan M-1, sudah cukup memenuhi 

indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi matematika; menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa kebenaran solusi; menarik 

kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan: 

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 
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Hasil jawaban MFN sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.2.5 Hasil jawaban Subjek MFN soal nomor 2 

SubjekMFN dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan benar. MFN 

mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil penyelesaian subjekpada lembar jawaban. MFN juga menuliskan 

kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan penjelasan tersebut, 

dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.6 Hasil jawaban subjek MFN soal nomor 2 indikator pertama (MFN 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek MFN dapat memahami M-2 

dengan baik. Pada lembar jawaban, MFN mampu menuliskan apa saja informasi 

yang terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 2 yaitu 

dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek MFN sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

MFN :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

MFN I-1 

MFN I-2 

MFN I-5 

MFN I-3 
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MFN : “Iya kak, sedikit paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

MFN : “Yang diketahui. persediaan beras untuk 35 anak cukup untuk 24 hari 
menghabiskannya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa MFN telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek MFN mampu 

memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. MFN juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.2.7 Hasil jawaban subjek MFN nomor 2 indikator kedua (MFN I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek MFN mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

MFN sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

MFN : “Yang ditanyakan berapa hari beras akan habis jika penghuni pondok 
ditambah 5 anak kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

MFN : “enggatau kak..” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek MFN 

mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat MFN bernalar saat menjelaskan 

dari penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 dengan tepat dan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. MFN teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. MFN juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 
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c) Melakukan manipulasi 

 

Gambar 4.2.8 Hasil jawaban subjek MFN nomor 2 indikator kedua (MFN I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek MFN dalam menyelesaikan M-2 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-2. MFN kurang memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya dengan tepat. 

Meskipun subjek tidak menuliskan pemisalannya pada langkah ‘ditanya’, tetapi 

subjek dapat menuliskan pemisalan untuk berapa hari yang dibutuhkan jika 

ditambah 5 anak dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara MFN 

sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

MFN : “Di kali silang kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa MFN tidak mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada lembar 

jawaban, MFN secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek MFN dalam menyelesaikan M-2 tidak mampu menyusun langkah-

langkah penyelesaian dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek MFN sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

MFN : “Iya kak, jadi ini tinggal dikali silang terus dibagi, ketemu hasilnya 
kak.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa MFN kurang 

mampu menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses 

pengerjaannya dan sangat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam 

penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.9 Hasil jawaban subjek MFN soal nomor 2 indikator kelima (MFN I-

5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek MFN mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek MFN sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

MFN : “Jadi beras akan habis selama 21 hari kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, MFN dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika MFN diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

MFN mampu menyampaikan dengan tepat. 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Subjek MFN saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek MFN sebagai berikut: 
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P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

MFN : “Iya yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

MFN : “Iya kak, bisa.” 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

MFN : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, MFN saat diberikan pertanyaan 

tentang kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, 

MFN tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek MFN 

dapat disimpulkan bahwa subjek MFN dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

c. Subjek VTS 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan:  

Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 

Hasil jawaban VTS sebagai berikut:  
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Gambar 4.1.10 Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 1 indikator pertama 

(VTS I-1) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek VTS dapat menyelesaikan permasalahan1 

(M-1) dengan benar. VTS mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar 

jawaban. VTS juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-1 pada lembar 

jawaban.terkait dengan penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.1.11 Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 1 indikator pertama (VTS 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 1, subjek VTS dapat memahami M-1 

dengan baik. Pada lembar jawaban, VTS mampu menuliskan apa saja informasi 

yang terdapat dalam M-1. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu 

dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek VTS sebagai berikut: 

VTS I-1 

VTS I-5 

VTS I-3 

VTS I-2 
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P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

VTS :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

VTS : “Iya kak, sedikit paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

VTS : “Yang diketahui. persediaan beras untuk 35 anak cukup untuk 24 hari 
menghabiskannya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa VTS telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-1 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-1 dengan tepat. Subjek VTS mampu 

memenuhi indikator tentang pernyataan matematika secara lisan dan tertulis.  

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.1.12 Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 1 indikator kedua (VTS I-

2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek VTS mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

VTS sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

VTS : “Yang ditanyakan berapa harga 5kg gula pasir kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

VTS : “Yaa memakai perbandingan kak.” 

P : “Memakai perbandingan apa?” 

VTS : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek VTS 

mampu memahami masalah pada M-1. Terlihat VTS bernalar saat menjelaskan dari 

penyelesaian yang ditanyakan pada M-1 dengan tepat dan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. VTS teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. VTS juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

 

Gambar 4.1.13  Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 1 indikator ketiga (VTS I-

3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek VTS dalam menyelesaikan M-1 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-1. VTS juga sudah 

memahami maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Meskipun subjek tidak menuliskan pemisalannya pada langkah 

‘ditanya’, tetapi subjek dapat menuliskan pemisalan untuk harga gula pasir yang 

harus dibayarkan Ibu dengan A. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

VTS sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu 
mengerjakan soal tersebut!” 

VTS : “Saya mengerjakan dengan perbandingan senilai lalu dikali 
silang dan ketemu hasilnya ini kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa VTS sedikit 

mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-1 tersebut. Pada 

lembar jawaban, VTS secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 
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d) Menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek VTS dalam menyelesaikan M-1 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek VTS sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

VTS : “Dengan menggunakan perbandingan lalu dikali silang dan ketemu 
hasilnya kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa VTS sudah 

mampu menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses 

pengerjaannya dan kurang tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam 

penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

  

Gambar 4.1.14 Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 1 indikator kelima (VTS I-

5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek VTS mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek VTS sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

VTS : “Uang yang harus dibayar Ibu adalah Rp 45.000 kak untuk 5kg gula 
pasir.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, VTS dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-1. Ketika VTS diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

MFN mampu menyampaikan dengan tepat. 
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f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala 

otomatis utnuk membuat generalisasi. 

Subjek VTS saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek VTS sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

VTS : “Yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

VTS : “Iya kak. 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

VTS : “Perbandingan senilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, VTS saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, VTS 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-1. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek VTS dapat 

disimpulkan bahwa subjek VTS dalam mengerjakan M-1, sudah cukup memenuhi 

indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi matematika; menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa kebenaran solusi; menarik 

kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan:  

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 
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Hasil jawaban VTS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.10 Hasil jawaban Subjek VTS soal nomor 2 

SubjekVTS dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan benar. VTS 

mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil penyelesaian subjekpada lembar jawaban. VTS juga menuliskan 

kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan penjelasan tersebut, 

dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.11 Hasil jawaban subjek VTS nomor 2 indikator pertama (VTS I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek VTS dapat memahami M-2 

dengan baik. Pada lembar jawaban, VTS mampu menuliskan apa saja informasi 

yang terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 2 yaitu 

dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek VTS sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

VTS :  “Sudah kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

VTS I-5 

VTS  I-3 

VTS I-2 

VTS I-1 
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VTS : “Iya kak paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

VTS : “Yang diketahui. persediaan beras untuk 35 anak cukup untuk 24 
hari menghabiskannya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa VTS telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek VTS mampu 

memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. VTS juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.2.12 Hasil jawaban subjek VTS nomor 2 indikator kedua (VTS I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek VTS mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

VTS sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

VTS : “Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok ditambah 
5 anak kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

VTS : “Memakai perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek VTS 

mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat VTS bernalar saat menjelaskan dari 

penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 dengan tepat dan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. VTS teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. VTS juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 
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Gambar 4.2.13 Hasil jawaban subjek VTS nomor 2 indikator ketiga (VTS I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek VTS dalam menyelesaikan M-2 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-2. VTS juga sudah memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya dengan tepat. 

Meskipun subjek tidak menuliskan pemisalannya pada langkah ‘ditanya’, tetapi 

subjek dapat menuliskan pemisalan untuk berapa hari yang dibutuhkan jika 

ditambah 5 anak dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara VTS 

sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

VTS : “Saya mengerjakan dengan perbandingan, untuk yang di sebelah 
kanan ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa VTS mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada lembar 

jawaban, VTS secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek VTS dalam menyelesaikan M-2 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek VTS sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 
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VTS : “Saya mengerjakan dengan perbandingan yang di sebelah kanan 
ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya sekian.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa VTS mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

sangat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa VTS mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

snagat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.14 Hasil jawaban subjek VTS soal nomor 2 indikator kelima (VTS 

I-5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek VTS mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek VTS sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

VTS : “jadi kesimpulannya adalah beras untuk 40 anak akan habis selama 
21 hari kak.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, VTS dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika VTS diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

VTS mampu menyampaikan dengan tepat. 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 
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Subjek VTS saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek VTS sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

VTS : “insyaaAllah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

VTS : “iya kak, bisa.” 

P : “pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

VTS : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, VTS saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, VTS 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek VTS 

dapat disimpulkan bahwa subjek VTS dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

d. Subjek RHS 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu: 

Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 
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Hasil jawaban subjek RHS pada soal nomor 1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1.15 Hasil jawaban subjek RHS  soal nomor 1  

Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek RHS dapat menyelesaikan 

permasalahan 1 (M-1) kurang tepat. RHS kurang mampu menerapkan perbandingan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian 

subjek pada lembar jawaban. RHS juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-1 pada 

lembar jawaban.Terkait dengan penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, diagram. 

 

Gambar 4.1.16 Hasil jawaban subjek RHS soal nomor 1 indikator pertama (RHS 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 1, subjek RHS dapat memahami 

permasalahan 1 (M-1) dengan baik. Pada lembar jawaban, RHS mampu menuliskan 

informasi yang terdapat pada M-1. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 

1 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 1, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

RHS :  “iya kak sudah, insyaaAllah yakin.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

RHS I-1 

RHS I-2 

RHS I-3 
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RHS : “Iya paham.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

RHS : “Yang diketahui. 3 kg gula pasir seharga Rp. 27.000 kak, kalau 
1kg seharga Rp 9.000.”” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa RHS mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-1 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-1 dengan tepat. Subjek RHS mampu 

memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. RHS juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan 

tepat.Terlihat RHS kurang bernalar saat menjelaskan dari apa yang diketahui.  

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.1.17 Hasil jawaban subjek RHS soal nomor 1 indikator kedua (RHS I-

2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek RHS mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

RHS sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

RHS : “Ibu perlu membayar uang gula pasir, kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

RHS : “Yaa memakai perbandingan kak.” 

P : “Memakai perbandingan apa?” 

RHS : “Perbandingan senilai kak.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek RHS 

mampu memahami masalah pada M-1. Terlihat RHS bernalar saat menjelaskan dari 

penyelesaian yang ditanyakan pada M-1 tepat dan baik secara tertulis maupun 

secara lisan. RHS teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar jawaban. 

RHS juga  dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek RHS dalam menyelesaikan M-1 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-1. RHS tidak menuliskan 

jawabannya di langkah ‘jawab’ dan kurang dapat menyelesaikan M-1 dengan tepat. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara RHS sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

RHS : “Saya membagi 27.000 dengan 3kg gula pasir, ketemu hasilnya Rp 
9.000 kemudian dikalikan dengan 5kg jadi hasilnya segini kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa RHS sedikit 

mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-1 tersebut. Pada 

lembar jawaban, RHS secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya yang 

kurang rapih. 

d) Menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek RHS dalam menyelesaikan M-1 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu 
benar? Coba jelaskan!” 

RHS : “hmm, seperti ini kak pokoknya, saya lupa.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa RHS tidak mampu 

membuktikan dalam proses pengerjaannya dan kurang tepat untuk menunjukkan 

solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan  

  
Gambar 4.1.18 Hasil jawaban subjek RHS soal nomor 1 indikator kelima (RHS 

I-5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek RHS dapat menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek RHS sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

RHS : “jadi kesimpulannya, uang yang harus dibayar Ibu adalah Rp 
45.000.00 kak.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, RHS dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-1. Ketika RHS diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

RHS mampu menyampaikan dengan tepat. 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala 

otomatis utnuk membuat generalisasi. 

Subjek RHS saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan, kurang mampu memberikan penjelasan dengan 

baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 



85 
 

 
 

RHS : “iya yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

RHS : “iya bisa kak.” 

P : “pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

RHS : “Perbandingan senilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, RHS saat diberikan pertanyaan tentang 

kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, RHS 

tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-1. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek RHS dapat 

disimpulkan bahwa subjek RHS dalam mengerjakan M-1, sudah cukup memenuhi 

indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi matematika; menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa kebenaran solusi; menarik 

kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu: 

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 

 

Gambar 4.2.15 Hasil jawaban Subjek RHS soal nomor 2 

Subjek RHS kurang dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan 

benar. RHS mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

RHS I-1 

RHS I-3 

RHS I-2 

RHS I-5 
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tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar jawaban. RHS 

juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan 

penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.16 Hasil jawaban subjek RHS soal nomor 2 indikator pertama (RHS 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek RHS dapat memahami M-2 

dengan baik. Pada lembar jawaban, RHS mampu menuliskan informasi yang 

terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 2 yaitu dapat 

menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

RHS :  “Sudah kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

RHS : “Iya kak sedikit.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

RHS : “Diketahui  persediaan beras untuk 35 anak habis dalam 24 hari.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa RHS telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek RHS mampu 

memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. Terlihat RHS bernalar saat menjelaskan dari apa yang diketahui. 

b) Mengajukan dugaan 
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Gambar 4.2.17 Hasil jawaban subjek RHS nomor 2 indikator kedua (RHS I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek RHS mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

RHS sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

RHS : “berapa hari beras habiskan untuk 40 anak, kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

RHS : “Hmm, belum tahu kak.Tinggal dikurangi saja kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek RHS 

kurang  mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat RHS kurang bernalar saat 

menjelaskan dari penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 secara tertulis maupun 

secara lisan. RHS teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar jawaban. 

RHS juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

 

Gambar 4.2.18 Hasil jawaban subjek RHS nomor 2 indikator ketiga (RHS I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek RHS dalam menyelesaikan M-2 

belum mampu menyusun langkah-langkah pengerjaan. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara RHS sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan soal 
tersebut!” 

RHS : “24 hari – 5 anak sama dengan 19 hari kak.” 

P : “Yakin jawabannya itu?” 
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RHS : “Iya kak InsyaaAllah.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa RHS kurang 

mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada 

lembar jawaban, RHS secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek RHS dalam menyelesaikan M-2 kurang mampu menyusun langkah-

langkah penyelesaian dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

RHS : “Iya kak, jadikan 24 hari dikurangi 5 anak tambahan itu, jadi hasilnya 
19 hari kak.” 

`Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa RHS kurang 

mampu menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses 

pengerjaannya dan kurang tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam 

penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.19 Hasil jawaban subjek RHS soal nomor 1 indikator kelima (RHS 
I-5) 

 Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek RHS mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan, walaupun 

jawabannya kurang tepat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

RHS : “Beras akan habis dalam 19 hari kak.” 
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 Berdasarkan hasil wawancara di atas, RHS dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika RHS diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

RHS mampu menyampaikan dengan tepat 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Subjek RHS saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek RHS sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

RHS : “insyaaAllah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

RHS : “Iya kak” 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

RHS : “Perbandingan senilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, RHS saat diberikan pertanyaan 

tentang kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, 

RHS tidak memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek RHS 

dapat disimpulkan bahwa subjek RHS dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

e. Subjek GKP 
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1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan: 

Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 

Hasil jawaban subjek GKP pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1.19 Hasil jawaban subjek GKP  soal nomor 1  

Berdasarkan hasil jawaban subjek GKP dapat menyelesaikan permasalahan 1 

(M-1) dengan benar. GKP mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjekpada lembar 

jawaban. GKP juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-1 pada lembar 

jawaban.terkait dengan penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, diagram.  

 

Gambar 4.1.20 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 1 indikator pertama (GKP I-1) 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek GKP dapat memahami semua 

informasi dalam soal dengan baik. Hal ini dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat 

menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Dalam menuliskan yang diketahui 

subjek GKP masih menuliskan secara gambling sesuai dengan soal. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara subjek GKP sebagai berikut: 

GKP I-5 

GKP I-3 

GKP I-2 

GKP  I-1 
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P    : “Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

GKP        : 
“Yang diketahui harga gula pasir sebanyak 3 kg 
adalah Rp 27.000, dan Ibu membutuhkan gula pasir 
sebanyak 5 kg.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek GKP telah 

mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis pada soal 

nomor 1 dengan tepat. Subjek GKP mampu memnuhi indikator yang pertama yaitu 

mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.1.21 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 1 indikator kedua (GKP I-

2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek GKP mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek 

GKP sebagai berikut: 

P   : “Apa yang ditanyakan?” 

GKP        : 
“Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Ibu untuk 
membayar 5kg.” 

P    : “Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

GKP        : “Memakai cara perbandingan seniliai.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek GKP 

mampu memahami masalah pada soal nomor 1 dan mampu mengungkapkan cara 

yang digunakan yaitu dengan perbandingan senilai. Subjek GKP mampu memenuhi 

indikator yang kedua yaitu mampu mengajukan dugaan dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 
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Gambar 4.1.22 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 1 indikator ketiga (GKP I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek GKP mampu menjelaskan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek GKP sudah memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat, 

meskipun di lembar jawaban tidak dituliskan dengan pemisalan. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek GKP sebagai berikut: 

P  : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

GKP       : “Langkah-langkahnya 3kg gula pasir seharga Rp 27.000, 
untuk mencari harga 1kg, Rp 27.000 dibagi 3kg jadi harga 
1kg gula seharga Rp 9.000 kak. Trus untuk mencari berapa 
harga 5kg gula pasir saya kalikan Rp 9.000 saja kak, jadi 
hasilnya Rp. 45.000.” 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek GKP, subjek sudah mampu 

menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi matematika 

dengan benar. Subjek GKP mampu memenuhi indikator yang ketiga yaitu mampu 

melakukan manipulasi matematika dengan tepat. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal  nomor 1, subjek GKP menjelaskan dengan baik 

alasan menggunakan perbandingan senilai pada soal nomor 1 dan memberikan 

bukti jika menggunakan cara perbandingan berbalik nilai hasilnya akan lebih 

banyak jumlah uang yang harus dibayar sedangkan hasilnya haruslah lebih dikit. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek GKP sebagai berikut: 

P    : “ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu?” 
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GKP        : “ Bisa, karena yang diketahui itu 3kg gula pasir seharga 
Rp 27.000, kalau yang diketahui gula pasirnya berarti yang 
dicari harga 5kg gula pasir tersebut.” 

P : “Mengapa menggunakan perbandingan senilai?” 

GKP : “ kan tadi sudah dicoba yang berbalik nilai, kalau berbalik 
nilai itu hasilnya lebih banyak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek GKP 

mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek GKP sudah mencoba 

menyelesaikan dengan perbandingan berbalik nilai tetapi hasilnya kurang tepat, 

maka menggunakan perbandingan senilai adalah cara yang tepat dan benar. Subjek 

GKP mampu memenuhi indikator yang keempat yaitu mampu memberikan alas an 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.1.23 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 1 indikator kelima (GKP 

I-5) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek GKP sebagai 

berikut: 

P    : “Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

GKP        
: “ Jadi, ibu harus membayar uang Rp 45.000 untuk 5kg 

gula pasir.”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek GKP sudah 

mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek GKP sebagai 

berikut: 
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P : “ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

GKP : 
“ Bisa, tadi sudah saya periksa dengan perbandingan 
berbalik nilai itu.” 

P : “ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

GKP : “ Perbandingan senilai.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek GKP sudah 

memeriksa jawabannya dengan mencoba cara lain dan hasil yang tepat 

menggunakan perbandingan senilai. Subjek GKP mampu memenuhi indikator yang 

keenam. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek GKP dapat 

disimpulkan bahwa subjek GKP dalam mengerjakan M-1, sudah memenuhi 

indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi matematika; menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa kebenaran solusi; menarik 

kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu: 

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 

Hasil jawaban subjek GKP pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2.20 Hasil jawaban Subjek GKP soal nomor 2 

Subjek GKP kurang dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan 

benar. GKP mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar jawaban. GKP 

juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan 

penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.21 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 2 indikator pertama (GKP 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek GKP dapat memahami M-2 

dengan sangat baik. Pada lembar jawaban, GKP mampu menuliskan apa saja 

informasi yang terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran 

nomor 2 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertius. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek GKP sebagai 

berikut: 

P   : 
“untuk soal nomr 2, apakah kamu sudah membaca soal 
dengan teliti?” 

GKP        : “Sudah, sudah say abaca dengan teliti kak.” 

GKP I-1 

GKP I-5 
GKP I-3 

GKP I-2 
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P    : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

GKP        : “Iya paham kak..” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

GKP : 
“Yang diketahui persediaan beras untuk 35 anak habis 
selama 24 hari, dan akan ditambah 5 anak lagi kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa GKP telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek GKP mampu 

memenuhi indikator yang prtama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. Terlihat GKP bernalar saat menjelaskan dari apa yang diketahui. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.2.22 Hasil jawaban subjek GKP nomor 2 indikator kedua (GKP I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek GKP mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

GKP sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

GKP : “Yang ditanyakan berapa hari beras akan habis jika penghuni pondok 
ditambah 5 anak kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

GKP : “Memakai cara perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil GKP wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek GKP 

mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat GKP bernalar saat menjelaskan dari 

penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 dengan tepat dan baik secara tertulis 
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maupun secara lisan. GKP teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. GKP juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

 

 
Gambar 4.2.23 Hasil jawaban subjek GKP nomor 2 indikator kedua (GKP I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek GKP dalam menyelesaikan M-2 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-2. GKP juga sudah 

memahami maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. GKP dapat menuliskan pemisalan untuk berapa hari yang dibutuhkan 

jika ditambah 5 anak dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara GKP 

sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan 
soal tersebut!” 

GKP : “Saya mengerjakan dengan perbandingan, untuk yang di sebelah 
kanan ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya sekian 
kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa GKP mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada lembar 

jawaban, GKP secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Subjek GKP dalam menyelesaikan M-2 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek GKP sebagai berikut: 
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P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

GKP : “Iya bisa kak. 24 hari kan sebanyak 35 anak, terus jika ditambah 5 
anak kan jumlahnya jadi 40anak. Trus untuk mencari berapa hari 
beras akan habis untuk 40 anak menggunakan perbandingan berbalik 
nilai, kalau pakai perbandingan senilai tidak ketemu hasilnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa GKP mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

sangat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.24 Hasil jawaban subjek GKP soal nomor 2 indikator kelima GKP I-

5) 

Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek GKP mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek GKP sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

GKP : “Kesimpulannya, jadi cadangan makanan akan habis selama 21 hari 
kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, GKP dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika GKP diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

GKP mampu menyampaikan dengan tepat 

f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 
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Subjek GKP saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek GKP sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

GKP : “Insyaaallah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

GKP : “Iya bisa kak. 24 hari kan sebanyak 35 anak, terus jika ditambah 5 
anak kan jumlahnya jadi 40anak. Trus untuk mencari berapa hari 
beras akan habis untuk 40 anak menggunakan perbandingan berbalik 
nilai, kalau pakai perbandingan senilai tidak ketemu hasilnya.” 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

GKP : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, GKP saat diberikan pertanyaan 

tentang kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, 

GKP memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek GKP 

dapat disimpulkan bahwa subjek GKP dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 

f. Subjek LES 

1) Soal Nomor 1 
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Soal yang diberikan: 

Ibu sedang berbelanja di toko sembako terdapat gula pasir 3 kg seharga Rp 

27.000,00.  Berapakah uang yang harus dibayar Ibu jika membeli gula pasir 

sebanyak 5kg? 

Hasil jawaban subjek LES pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1.24 Hasil jawaban subjek LES  soal nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban subjek GKP dapat menyelesaikan permasalahan 1 

(M-1) dengan benar. GKP mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar 

jawaban. GKP juga menuliskan kesimpulan akhir dari M-1 pada lembar 

jawaban.terkait dengan penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, diagram.  

 

Gambar 4.1.25 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 1 indikator pertama (LES 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek LES dapat memahami 

semua informasi dalam soal dengan baik. Hal ini dengan indikator penalaran nomor 

1 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Dalam 

LES  I-1 

LES  I-2 

LES  I-3 

LES  I-5 
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menuliskan yang diketahui subjek LES masih menuliskan secara gambling sesuai 

dengan soal. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek LES sebagai 

berikut: 

P    : “Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

LES        : 
“Yang diketahui harga gula pasir sebanyak 3 kg 
adalah Rp 27.000, dan Ibu membutuhkan gula pasir 
sebanyak 5 kg.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek LES telah 

mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis pada soal 

nomor 1 dengan tepat. Subjek LES mampu memnuhi indikator yang pertama yaitu 

mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.1.26 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 1 indikator kedua (LES I-

2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek LES mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek 

LES sebagai berikut: 

P   : “Apa yang ditanyakan?” 

LES        : 
“Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Ibu untuk 
membayar 5kg.” 

P    : “Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

LES        : “Memakai cara perbandingan seniliai.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek LES 

mampu memahami masalah pada soal nomor 1 dan mampu mengungkapkan cara 
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yang digunakan yaitu dengan perbandingan senilai. Subjek LES mampu memenuhi 

indikator yang kedua yaitu mampu mengajukan dugaan dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

 

Gambar 4.1.27 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 1 indikator ketiga (LES I-

3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek LES mampu menjelaskan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek LES sudah memahami maksud 

dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat, 

meskipun di lembar jawaban tidak dituliskan dengan pemisalan. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek LES sebagai berikut: 

P  : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

LES       : “Langkah-langkahnya 3kg gula pasir seharga Rp 27.000, 
untuk mencari harga 1kg, Rp 27.000 dibagi 3kg jadi harga 
1kg gula seharga Rp 9.000 kak. Trus untuk mencari berapa 
harga 5kg gula pasir saya kalikan Rp 9.000 saja kak, jadi 
hasilnya Rp. 45.000.” 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek LES, subjek sudah mampu 

menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi matematika 

dengan benar. Subjek LES mampu memenuhi indikator yang ketiga yaitu mampu 

melakukan manipulasi matematika dengan tepat. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal  nomor 1, subjek LES menjelaskan dengan baik 

alasan menggunakan perbandingan senilai pada soal nomor 1 dan memberikan 

bukti jika menggunakan cara perbandingan berbalik nilai hasilnya akan lebih 
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banyak jumlah uang yang harus dibayar sedangkan hasilnya haruslah lebih dikit. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek LES sebagai berikut: 

P    : “ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu?” 

LES        : “ Bisa, karena yang diketahui itu 3kg gula pasir seharga 
Rp 27.000, kalau yang diketahui gula pasirnya berarti yang 
dicari harga 5kg gula pasir tersebut.” 

P : “Mengapa menggunakan perbandingan senilai?” 

LES : “ kan tadi sudah dicoba yang berbalik nilai, kalau berbalik 
nilai itu hasilnya lebih banyak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek LES 

mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek LES sudah mencoba 

menyelesaikan dengan perbandingan berbalik nilai tetapi hasilnya kurang tepat, 

maka menggunakan perbandingan senilai adalah cara yang tepat dan benar. Subjek 

LES mampu memenuhi indikator yang keempat yaitu mampu memberikan alas an 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.1.28 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 1 indikator kelima (LES I-

5) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek LES sebagai 

berikut: 

P    : “Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

LES        
: “ Jadi, ibu harus membayar uang Rp 45.000 untuk 5kg 

gula pasir.”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek LES sudah 

mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 
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f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek LES sebagai 

berikut: 

P : “Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

LES : 
“Bisa, tadi sudah saya periksa dengan perbandingan 
berbalik nilai itu.” 

P : “ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

LES : “ Perbandingan senilai.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek LES sudah 

memeriksa jawabannya dengan mencoba cara lain dan hasil yang tepat 

menggunakan perbandingan senilai. Subjek LES mampu memenuhi indikator yang 

keenam. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek LES dapat 

disimpulkan bahwa subjek LES dalam mengerjakan M-1, sudah memenuhi 

indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi matematika; menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa kebenaran solusi; menarik 

kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu: 

Sebuah asrama putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak 

selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok itu bertambah 

5 anak? 

Hasil jawaban subjek LES pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2.25 Hasil jawaban Subjek LES soal nomor 2 

Subjek LES kurang dapat menyelesaikan permasalahan 2 (M-2) dengan 

benar. LES mampu menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian subjek pada lembar jawaban. LES juga 

menuliskan kesimpulan akhir dari M-2 pada lembar jawaban.terkait dengan 

penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa: 

a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

 

Gambar 4.2.26 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 2 indikator pertama (LES 

I-1) 

Berdasarkan hasil tes tulis soal nomor 2, subjek LES dapat memahami M-2 

dengan sangat baik. Pada lembar jawaban, LES mampu menuliskan apa saja 

informasi yang terdapat dalam M-2. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran 

nomor 2 yaitu dapat menyebutkan pernyataan matematika secara tertulis. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek DIYP sebagai 

berikut: 

P : “Untuk soal nomor 2, apakah kamu sudah membaca soal dengan 
teliti?” 

LES  I-1 

LES  I-5 LES  I-3 

LES  I-2 
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LES :  “Sudah, sudah saya baca dengan teliti kak.” 

P : “Apakah kamu memahami soal tersebut?” 

LES : “Iya paham kak.” 

P : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut?” 

LES : “Yang diketahui. persediaan beras untuk 35 anak habis selama 24 
hari, dan akan ditambah 5 anak lagi kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa LES telah mampu 

memahami apa yang diharapkan pada M-2 dan dapat menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis pada M-2 dengan tepat. Subjek LES mampu 

memenuhi indikator yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan dan tertulis. Terlihat LES bernalar saat menjelaskan dari apa yang diketahui. 

b) Mengajukan dugaan 

 

Gambar 4.2.27 Hasil jawaban subjek LES nomor 2 indikator kedua (LES I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek LES mampu menyebutkan apa 

yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Analisis didukung dengan hasil wawancara subjek 

LES sebagai berikut: 

P : “Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut?” 

LES : “Yang ditanyakan berapa hari beras akan habis jika penghuni pondok 
ditambah 5 anak kak.” 

P : “Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut?” 

LES : “Memakai cara perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil LES wawancara di atas, menunjukkan bahwa subjek LES 

mampu memahami masalah pada M-2. Terlihat LES bernalar saat menjelaskan dari 

penyelesaian yang ditanyakan pada M-2 dengan tepat dan baik secara tertulis 
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maupun secara lisan. LES teliti dalam menuliskan beberapa informasi pada lembar 

jawaban. LES juga dapat menjelaskan melalui wawancara dengan tepat. 

c) Melakukan manipulasi 

 
Gambar 4.2.28 Hasil jawaban subjek LES nomor 2 indikator kedua (LES I-3) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek LES dalam menyelesaikan M-2 

mampu memperkirakan cara untuk menyelesaikan M-2. LES juga sudah 

memahami maksud dari pemisalan tersebut dan menuliskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. LES dapat menuliskan pemisalan untuk berapa hari yang dibutuhkan 

jika ditambah 5 anak dengan x. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara LES 

sebagai berikut:  

P : “Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah kamu mengerjakan 
soal tersebut!” 

LES : “Saya mengerjakan dengan perbandingan, untuk yang di sebelah 
kanan ditukar tempat, lalu dikali silang dan ketemu hasilnya sekian 
kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa LES mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan M-2 tersebut. Pada lembar 

jawaban, LES secara langsung menuliskan cara penyelesaiannya. 

d) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 
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Subjek LES dalam menyelesaikan M-2 mampu menyusun langkah-langkah 

penyelesaian dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek LES sebagai berikut: 

P : “Dapatkah kamu memberikan bukti bahwa jawaban kamu benar? 
Coba jelaskan!” 

LES : “Iya bisa kak. 24 hari kan sebanyak 35 anak, terus jika ditambah 5 
anak kan jumlahnya jadi 40anak. Trus untuk mencari berapa hari 
beras akan habis untuk 40 anak menggunakan perbandingan berbalik 
nilai, kalau pakai perbandingan senilai tidak ketemu hasilnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa LES mampu 

menerapkan konsep perbandingan dengan baik dalam proses pengerjaannya dan 

sangat tepat untuk menunjukkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

e) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

Gambar 4.2.29 Hasil jawaban subjek LES soal nomor 2 indikator kelima LES 

I-5) 

Berdasarkan hasil jawaban di atas, subjek LES mampu menyimpulkan 

pernyataan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ia gunakan. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek LES sebagai 

berikut: 

P : “Apa kesimpulan akhir dari soal tersebut?” 

LES : “Kesimpulannya, jadi cadangan makanan akan habis selama 21 hari 
kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, LES dapat menunjukkan kesimpulan 

dari penyelesaian pada M-2. Ketika LES diminta untuk menjelaskan kesimpulan, 

LES mampu menyampaikan dengan tepat. 
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f) Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Subjek LES saat diberikan pertanyaan tentang kebenaran jawaban dari 

permasalahan yang ada dan alasan sudah mampu memberikan penjelasan dengan 

cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan subjek LES sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

LES : “Insyaaallah yakin kak.” 

P : “Dapatkah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

LES : “Iya bisa kak. 24 hari kan sebanyak 35 anak, terus jika ditambah 5 
anak kan jumlahnya jadi 40anak. Trus untuk mencari berapa hari 
beras akan habis untuk 40 anak menggunakan perbandingan berbalik 
nilai, kalau pakai perbandingan senilai tidak ketemu hasilnya.” 

P : “Pada soal tersebut merupakan perbandingan apa?? 

LES : “Perbandingan berbalik nilai kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, LES saat diberikan pertanyaan 

tentang kebenaran dan ketika diminta untuk memeriksa kembali jawaban tersebut, 

LES memberikan penjelasan ulang terhadap jawabannya atas M-2. 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara dengan subjek LES 

dapat disimpulkan bahwa subjek LES dalam mengerjakan M-2, sudah cukup 

memenuhi indikator penalaran matematis seperti  menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; mamanipulasi 

matematika; menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap bebebrapa 

kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; dan memeriksa kesahihan 

suatu argumen. 
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B. Temuan Penelitian   

Temuan penelitian berdasarkan serangkaian yang dilakukan dalam proses 

penelitian yang berjudul “Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam 

Pemecahan Masalah Ditinjau dari Self-Efficacy Siswa Kelas VII MTs Al Ma’arif 

Tulungagung”, peneliti mendapatkan temuan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, untuk mempermudah peneliti 

dalam menganalisis data, maka peneliti membuat penyajian data dalam bentuk tabel 

sebagai berikut:   

Tabel 4.6 Kemampuan Penalaran Matematis Siswa  

No. 
Nama 

Siswa 

Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. DIYP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. MFN √ √ - - √ √ √ √ - - √ √ 

3. VTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. RHS √ - - - √ - √ - - - √ √ 

5. GKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. LES √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan pencapaian indikator 

masing-masing penalaran matematis siswa ditinjau dari self-efficacy siswa sebagai 

berikut: 

1. Siswa pada kategori Self-efficacy Rendah memiliki penalaran matematis yang 

kurang, sehingga hanya mampu memenuhi beberapa indikator penalaran 

matematis tersebut. 



111 
 

 
 

2. Siswa pada kategori Self-efficacy Sedang memiliki penalaran matematis yang 

kurang, sehingga hanya mampu memenuhi beberapa indikator penalaran 

matematis tersebut. 

3. Siswa pada kategori Self-efficacy Tinggi memiliki penalaran matematis yang 

sangat baik, sehingga mampu memenuhi semua indikator penalaran matematis 

tersebut. 

  


