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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis kemampuan representasi matematis siswa kelas 

VII dalam menyelesaikan masalah matematika realistik pada materi aritmetika 

sosial. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kemampuan representasi 

matematis siswa apabila mereka dihadapkan pada masalah matematika realistik 

dimana materi yang difokuskan oleh peneliti adalah aritmetika sosial yang telah 

selesai diajarkan pada semester genap. Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Penguji validitas 

dalam penelitian dilakukan oleh tiga orang yaitu dua dosen matematika IAIN 

Tulungagung dan satu guru pelajaran matematika MTsN 1 Tulungagung. 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Tulungagung tepatnya di kelas 7.2. 

MTsN 1 Tulungagung adalah tempat dimana peneliti melaksanakan kegiatan PPL 

(Praktik Pengalaman Lapangan). Proses pelaksanaan penelitian, diawali dengan 

kegiatan observasi di MTsN 1 Tulungagung. Peneliti memulai observasi sekolah 

pada tanggal 12 September 2017. Peneliti mendapatkan ijin dari pihak sekolah 

sekaligus observasi. Setelah melakukan observasi pada hari Rabu, 17 Januari 2018 

peneliti memberikan surat pengantar dari kampus untuk melanjutkan penelitian. 

Peneliti mendapatkan surat izin pelaksanaan penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Tulungagung pada tanggal 9 Januari 2018. Surat izin 
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penelitian diterima oleh kepala TU MTsN 1 Tulungagung yaitu Bapak Samuri. 

Beliau menyampaikan bahwa permohonan surat izin penelitian akan diperiksa 

oleh Kepala Sekolah MTsN 1 Tulungagung, oleh karena itu peneliti diminta untuk 

kembali lagi pada hari berikutnya.  

Kamis, 25 Januari 2018, peneliti menindaklanjuti surat pengantar ke pihak 

TU dan langsung diarahkan untuk menemui Wakil Kepala Sekolah bidang 

Kurikulum yaitu Bapak Bambang Setiono. Beliau menanyakan apa saja yang 

diperlukan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian, setelah itu menunjuk 

guru mata pelajaran matematika dan menyarankan peneliti untuk berkonsultasi 

langsung dengan guru yang sudah ditunjuk.  

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bu Mardianah selaku guru mata 

pelajaran matematika kelas 7.2, menghasilkan kesepakatan bahwa waktu 

pelaksanaan penelitian diserahkan ke peneliti maka penelitian sudah bisa 

dilaksanakan di MTsN 1 Tulungagung dengan dibebaskan menentukan waktu 

penelitian dan memilih subjek penelitian namun tetap mendapat beberapa arahan 

dari beliau. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 (pukul 09.45 s.d 10.30 WIB) 

peneliti menunjukkan instrumen soal dan wawancara sekaligus meminta validasi 

soal dan wawancara yang akan digunakan dalam penelitian. Guru pengampu 

memberikan persetujuan untuk menggunakan instrumen soal dan wawancara serta 

memberikan validasi dengan catatan instrumen soal perlu diperbaiki. Selain itu 

peneliti juga meminta rekapan nilai ulangan harian siswa, dan kebetulan bu 

Mardianah memberikan hasil nilai ulangan harian siswa pada materi aritmetika 

sosial yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk mengklasifikasikan siswa 
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ke dalam 3 kelompok yaitu kelompok kemampuan tinggi, kelompok kemampuan 

sedang, dan kelompok kemampuan rendah.  

 

2. Pelaksanaan Lapangan 

Pelaksanaan lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di 

MTsN 1 Tulungagung, yaitu pada hari Senin, 12 Maret 2018 sampai dengan 

Selasa, 13 Maret 2018. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7.2 MTsN 1 

Tulungagung. Sebelum peneliti melakukan tatap muka dengan subjek penelitian, 

peneliti melakukan pengklasifikasian subjek. Untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan dan analisis data serta untuk menjaga privasi subjek, maka peneliti 

melakukan pengkodean kepada setiap siswa. Jumlah siswa kelas 7.2 terdiri atas 32 

anak dengan nilai ulangan harian materi aritmetika sosial sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas 7.2  

 

No.  Kode Siswa Nilai  No.  Kode Siswa Nilai  

1 AN 50 17 JSS 40 

2 AAN 60 18 LMAB 90 

3 ANS 65 19 LRA 60 

4 ADP 75 20 MHA 90 

5 APTD 25 21 MAES 75 

6 ARJS 60 22 MFB 90 

7 DNCP 35 23 MRSP 90 

8 FFR 55 24 NAP 35 

9 FA 90 25 NIR 35 

10 FHY 60 26 NWS 40 

11 FKK 85 27 NMA 45 

12 FRS 90 28 NRA 50 

13 GPH 95 29 RFA 100 

14 HKZ 95 30 RKA 85 

15 HZH 65 31 TFA 35 

16 JAK 75 32 ZZA 65 

Dari data di atas, peneliti mengklasifikasikan subjek menjadi 3 kategori 

yaitu kategori kemampuan tinggi, kategori kemampuan sedang, dan kategori 
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kemampuan rendah. Kriteria pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan 

menurut Sudijono seperti yang sudah dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Pengklasifikasian Subjek Penelitian 

 
Kemampuan Matematika 

Tinggi Sedang Rendah 

Nilai   mean + SD Mean – SD   nilai   mean + SD Nilai   mean – SD  

Nilai   88 44   nilai   88 Nilai   44 

Peneliti melakukan pengklasifikasian subjek berdasarkan apa yang tertera 

pada tabel di atas dengan menghitung hasil UH siswa kelas 7.2 MTsN 1 

Tulungagung. Berdasarkan analisis nilai matematika kelas 7.2 diperoleh rata-rata 

matematika siswa 65,8 dengan standart deviasi sebesar 22,3. 

Tabel 4.3 Pengelompokan Siswa Kelas 7.2 

 

No.  Kode 

Siswa 

UH (x) UH (x
2
) Kategori  Kode 

Subjek 

1 APTD 25 625 Rendah  S6 

2 DNCP 35 1225 Rendah    

3 NAP 35 1225 Rendah   

4 NIR 35 1225 Rendah  S5 

5 TFA 35 1225 Rendah   

6 JSS 40 1600 Rendah   

7 NWS 40 1600 Rendah   

8 NMA 45 2025 Sedang   

9 AN 50 2500 Sedang   

10 NRA 50 2500 Sedang    

11 FFR 55 3025 Sedang   

12 AAN 60 3600 Sedang   

13 ARJS 60 3600 Sedang   

14 FHY 60 3600 Sedang    

15 LRA 60 3600 Sedang   

16 ANS 65 4225 Sedang   

17 HZH 65 4225 Sedang   

18 ZZA 65 4225 Sedang   

19 ADP 75 5625 Sedang   

20 JAK 75 5625 Sedang  S4 

21 MAES 75 5625 Sedang   

22 FKK 85 7225 Sedang  S3 

23 RKA 85 7225 Sedang   

24 FA 90 8100 Tinggi   

25 FRS 90 8100 Tinggi   
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No.  Kode 

Siswa 

UH (x) UH (x
2
) Kategori  Kode 

Subjek 

26 LMAB 90 8100 Tinggi   

27 MHA 90 8100 Tinggi   

28 MFB 90 8100 Tinggi    

29 MRSP 90 8100 Tinggi   

30 GPH 95 9025 Tinggi   

31 HKZ 95 9025 Tinggi  S2 

32 RFA 100 10000 Tinggi  S1 

Jumlah  2105 153825   

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa dari 32 siswa terdapat 7 

siswa berkemampuan rendah, 16 siswa berkemampuan sedang dan 9 siswa 

berkemampuan tinggi.  

Pelaksanaan pengambilan data dengan tes dilaksanakan pada Senin, 12 

Maret 2018. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan representasi matematis 

siswa kelas 7.2 pada materi aritmetika sosial. Penelitian dilakukan pada jam 

pelajaran ke-7 atau setara dengan pukul 12.10-12.50 WIB dan ke-8 atau setara 

dengan pukul 12.50-13.30 WIB. Pelaksanaan tes tertulis ini diikuti oleh 29 siswa 

dari 32 siswa, 2 siswa tidak bisa mengikuti tes karena ijin dan 1 siswa sakit. 

Penelitian ini diamati langsung oleh peneliti dan dibantu oleh teman peneliti dari 

jurusan yang sama Tadris Matematika semester VIII yaitu Ruddat Ilaina Rohmah. 

Adapun daftar peserta penelitian tes secara lengkap dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.4 Daftar Peserta Penelitian (Tes) dan Kode Siswa 

No Kode Siswa No Kode Siswa No Kode Siswa No Kode Siswa 

1 AN 9 FA 17 JSS 25 NIR 

2 AAN 10 FHY  18 LMAB 26 NWS 

3 ANS 11 FKK 19 LRA 27 NMA 

4 ADP 12 FRS 20 MHA 28 NRA 

5 APTD 13 GPH 21 MAES 29 RFA 

6 -  14 HKZ 22 MFB 30 RKA 

7 -  15 HZH 23 MRSP 31 TFA 

8 FFR 16 JAK 24 - 32 ZZA 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aritmetika sosial. 

Instrumen tes yang diberikan terdiri atas 2 soal uraian dimana soal nomor 1 terdiri 

dari 3 pertanyaan sedangkan soal nomor 2 terdiri dari 2 pertanyaan dan 

dilaksanakan dengan rentang waktu  selama 1 jam pelajaran (40 menit). Kegiatan 

ini berlangsung dengan baik dan lancar meskipun tiga siswa tidak bisa mengikuti 

tes dikarenakan ijin dan sakit. Setelah selesai melakukan tes, peneliti memeriksa 

dan mengoreksi hasil jawaban siswa yang sesuai dengan indikator representasi 

matematis. Peneliti mencermati langkah-langkah dari hasil pekerjaan siswa, guna 

memperoleh informasi mengenai cara yang siswa gunakan dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk melakukan wawancara terkait 

metode penyelesaian yang siswa gunakan dan bentuk representasi yang 

digunakan.  

Pada Selasa, 13 Maret 2018 dilakukan wawancara tepatnya jam ke-8 yaitu 

pukul 12.50-13.30 WIB dengan 6 siswa yang ditunjuk menjadi subjek wawancara. 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengelompokan siswa kelas 7.2 diambil 6 siswa secara 

acak dan pertimbangan guru mata pelajaran matematika misalkan siswa mudah 

untuk diajak berkomunikasi, dengan perincian yaitu 2 siswa berkemampuan 
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tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa berkemampuan rendah. 

Berikut adalah kode siswa yang terpilih untuk wawancara. 

Tabel 4.5 Subjek Penelitian (Wawancara) dan Kode Siswa 

No Kode Siswa  Skor  Kemampuan 

Akademik 

1 RFA (S1) 100 Tinggi 1 

2 HKZ (S2) 95 Tinggi 2 

3 FKK (S3) 85 Sedang 1 

4 JAK (S4) 75 Sedang 2 

5 NIR (S5) 35 Rendah 1 

6 APTD (S6) 25 Rendah 2 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisa data hasil 

wawancara, maka peneliti merekam hasil wawancara dengan menggunakan alat 

perekam. Untuk menyimpan kejadian selain suara yang tidak dapat direkam oleh 

alat perekam, peneliti menggunakan alat tulis dan dokumentasi berupa foto. 

Kegiatan wawancara dilaksanakan di luar kelas 7.2. 

 

B. Analisis Data 

1. Analisis Hasil Tes dan Wawancara 

Data penelitian berupa jawaban tes tertulis dan hasil wawancara subjek 

penelitian dari level kemampuan matematika tinggi yang diwakili oleh S1 dan S2, 

subjek dengan level kemampuan matematika sedang diwakili oleh S3 dan S4, dan 

subjek level kemampuan matematika rendah diwakili oleh S5 dan S6. Berikut 

adalah pemaparan hasil tes dan wawancara siswa.  

a. Kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika realistik pada materi aritmetika sosial 
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1) Subjek RFA (S1) Kemampuan Tinggi  

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 4.1 Jawaban tertulis S1 pada masalah nomor 1a 

Keterangan Kode: 

S1T1a.1 : Subjek pertama tes masalah 1a langkah 1 

Berdasarkan Gambar 4.1 S1 dalam mengerjakan soal tes yang diberikan oleh 

peneliti, pada pertanyaan nomor 1a mampu menentukan penjual-penjual yang 

mengalami untung, rugi, dan impas tanpa harus menuliskan hasil perhitungan 

untuk mengetahui penjual itu mengalami untung, rugi, dan impas. S1 mampu 

menggambarkan informasi yang sudah diketahui pada tabel masalah pertama 

dengan langsung menuliskan inti dari jawaban pertanyaan 1a. S1 menjawab 

dengan benar dan memenuhi indikator yang diberikan oleh peneliti yaitu mampu 

S1T1a.1 
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menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk 

menemukan informasi yang lebih akurat mengenai jawaban yang telah 

dipaparkan, peneliti melakukan wawancara terhadap S1 dengan hasil sebagai 

berikut: 

Peneliti : Saya mau menindaklanjuti tes yang kemaren. 

Dilihat no. 1 sudah paham apa belum soalnya 

 

S1   : Suudah  

Peneliti : Coba jelaskan  

S1 : Diketahui sebuah informasi ada 3 penjual, penjual 

1 mengeluarkan uang 470000 dan mendapatkan 

500000 rupiah, penjual 2 mengeluarkan uang 

350000 dan mendapatkan 350000 rupiah, 

sedangkan penjual 3 mengeluarkan uang 700000 

dan mendapatkan 680000 rupiah. Dari informasi 

yang diketahui terdapat 3 pertanyaan yang pertama 

....(membaca masalah pertama)  

(S1W1a.1) 

 

Peneliti : Jawabannya no. 1a?  

S1 : Oh iya ya, hehe 

 penjual 1 untung, penjual 2 impas, penjual 3 rugi  

 

(S1W1a.2) 

 

Keterangan Kode: 

S1W1a.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S1W1a.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Hasil wawancara dengan S1 menunjukkan bahwa S1 langsung menjawab 

sesuai dengan apa yang diketahuinya dari masalah pertama (S1W1a.1), S1 

memahami kembali masalah pertama dengan menjelaskan tabel yang telah 

disajikan. S1 mampu menjawab sesuai dengan apa yang dituliskan (S1W1a.2).  

Dari paparan di atas maka S1 sudah melakukan indikator representasi visual. 
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Gambar 4.2 Jawaban tertulis S1 pada masalah nomor 1b 

Keterangan Kode: 

S1T1b.1 : Subjek pertama tes masalah 1b langkah 1 

S1T1b.2 : Subjek pertama tes masalah 1b langkah 2 

Pada pertanyaan yang kedua berdasarkan Gambar 4.2, S1 menjawab dengan 

menggunakan simbol matematika untuk menjelaskan kondisi penjual ketika 

mengalami untung, rugi, dan impas yaitu          (S1T1b.1). S1 menuliskan 

pemikirannya sendiri untuk menjawab pertanyaan 1b pada masalah pertama, 

dengan singkat, jelas, dan tepat (S1T1b.2). S1 tidak menuliskan penjelasannya 

dalam bentuk teks tertulis yang terlalu panjang, cukup dengan menggunakan 

bantuan simbol saja untuk menjelaskannya. Hal ini terlihat bahwa S1 memenuhi 

indikator representasi verbal yaitu menulis interpretasi dari suatu representasi. 

Temuan peneliti diperkuat dengan melakukan wawancara terhadap S1, berikut 

transkip wawancara dengan S1. 

Peneliti : Coba jelaskan. Jawaban kamu no. 1b?  

S1 : Untung adalah dimana pemasukan lebih 

banyak dari pengeluaran,impas dimana 

pemasukan sama dengan pengeluaran, dan 

rugi dimana pemasukan kurang dari 

pengeluaran. 

(S1W1b.1) 

 

Keterangan Kode: 

S1W1b.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S1T1b.1 
S1T1b.2 
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Dari petikan wawancara di atas S1 sudah bisa mempertanggungjawabkan 

jawaban tertulisnya yang menggunakan bantuan simbol matematika (S1W1b.1), 

oleh karena itu S1 sudah bisa dikatakan memenuhi indikator representasi verbal 

yaitu mampu menjawab soal menggunakan kata-kata maupun teks tertulis. 

 

Gambar 4.3 Jawaban tertulis S1 pada masalah nomor 1c 

Keterangan Kode: 

S1T1c.1 : Subjek pertama tes masalah 1c langkah 1 

S1T1c.2 : Subjek pertama tes masalah 1c langkah 1 

Berdasarkan Gambar 4.3 kemampuan S1 dalam menyelesaikan pertanyaan 

1c sudah baik, S1 bisa mengerjakan persentase untung dan rugi dengan benar 

(S1T1c.1). Namun S1 tidak menuliskan rumus mencari untung dan rugi terlebih 

dahulu, S1 menjawab dengan menghitung langsung nominal yang sudah diketahui 

pada tabel (S1T1c.2). Sehingga apa yang diketahui dan dicari dalam soal kurang 

jelas karena tidak dituliskan. S1 sudah benar mencari dengan caranya tersebut dan 

hasil akhirnya tepat hanya saja kurang menuliskan rumus sebelum mencari 

nominal untung dan rugi. Dari jawaban tertulis S1 sudah bisa dilihat cukup 

memenuhi indikator representasi simbolik yaitu membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi lain yang diberikan. Temuan peneliti terkait jawaban 

S1T1c.1 

S1T1c.2 
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1c diperkuat dengan melakukan wawancara terhadap S1 berikut transkip 

wawancara dengan S1. 

Peneliti : Coba jelaskan. Jawaban kamu no. 1c?  

S1 : Penjual 1 untung 6,3% , penjual 2 impas, dan 

penjual 3 rugi 2,85% 

(S1W1c.1) 

Peneliti : iya, udah yakin berarti jawaban no 1  

S1 : Iya, yakin (S1W1c.2) 

 

Keterangan Kode: 

S1W1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S1W1c.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

Dari petikan wawancara di atas dilihat bahwa S1 tidak menjelaskan langkah-

langkah yang digunakannya dalam menyelesaikan masalah. S1 hanya menjawab 

langsung hasil akhir yang diperolehnya (S1W1c.1) dan sudah yakin dengan 

jawabannya (S1W1c.2). 

Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 

a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 

 
S1T2a.2 S1T2a.1 
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Gambar 4.4 Jawaban tertulis S1 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S1T2a.1 : Subjek pertama tes masalah 2a langkah 1 

S1T2a.2 : Subjek pertama tes masalah 2a langkah 2 

S1T2b.1 : Subjek pertama tes masalah 2b langkah 1 

S1T2b.2 : Subjek pertama tes masalah 2b langkah 2 

Berdasarkan Gambar 4.4 S1 dalam mengerjakan soal cerita tidak menuliskan 

apa saja yang diketahui pada soal terlebih dahulu. Pada pertanyaan 2a, S1 belum 

bisa membuat model matematis dengan benar dan kurang teliti dalam menghitung 

(S1T2a.1). Ini dapat dilihat dari jawaban S1 saat menjumlahkan hasil perkalian 

antara persentase untung 135% dan HB telur per butir yaitu Rp 1500,00 dengan 

jumlah telur yang dibeli mang Udin yaitu 500 butir. Cara yang digunakan S1 

sebenarnya sudah mendekati kebenaran hanya saja kurang teliti dalam proses 

pengerjaannya, sehingga hasilnya kurang tepat (S1T2a.2). Sedangkan pertanyaan 

2b langkah-langkah yang dituliskan S1 sudah benar (S1T2b.1) tetapi tidak 

dituliskan tujuannya mencari apa (S1T2b.2). Selain itu, peneliti juga mengkaji 

lebih dalam lagi dengan melihat cara S1 dalam menjelaskan kembali hasil dari 

jawaban tertulisnya, berikut wawancara peneliti dengan S1.  

Peneliti : selanjutnya no 2a, jelaskan !  

S1 : Tentukan telur asin yang dijual oleh mang 

Udin. Banyak telur yang dijual 410 butir 

 

Peneliti : masak 410 butir, yakin?  

S1T2b.2 
S1T2b.1 
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S1 : iya kayak e  

Peneliti : yakin, kok kayak e to han  

S1 : yakin wes yakin  

Peneliti : jelaskan langkah-langkah e!  

S1 : diketahui mang Udin membeli 500 butir telur 

dari produsen dengan harga 1500 per 

butir... ( membaca soalnya) 

Jadi, pemasukan yang didapat oleh mang 

Udin adalah 1025000 dibagi 2500 bu 

S1W2a.1 

 

Peneliti : ini kok langsung gini, ini dibagi mana ?  

S1 : harga jual  

Peneliti : ya dijelaskan nu langkah-langkah e, kurang 

jelas langkah-langkahmu 

 

S1 : seumpama aku ngawut unu  

Peneliti  : ngawut piye  

S1 : Yo seumpamane enek siswa sing jawab iki 

tanpa cara, aku tanpa cara 

 

Peneliti : loh saya pengen kamu menjelaskan, kok bisa 

langsung seperti ini. Masak yakin 410 butir 

 

S1 : (mencoba menghitung kembali), kok beda 

hehe 

S1W2a.2 

Peneliti : beda kan  

S1 : kok bedo toh bu  

Peneliti : Berarti kurang teliti  

S1 : 1012500 dibagi 2500 S1W2a.3 

Peneliti : nah itu, baru benar  

S1 : 405 butir  

Peneliti : iya sudah benar itu. Tulis disini saja ndk 

usah dicoret-coret. Kalau yang 1b sudah 

yakin ya? 

 

S1 : yakin pa ndak yaa (berfikir dan mencoba 

menghitung kembali) 

 

Peneliti : wes benar, yakin. Langkahmu sudah benar 

itu 

 

S1 : nanti salah ngitungnya (mencoba meneliti  

Peneliti : benar-benar  

S1 : oh iya benar S1W2b.1 

Peneliti : iya sudah, makasih  

S1 : iyaa bu  

 

Keterangan Kode: 

S1W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S1W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 
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S1W2a.3 : Wawancara 2 jawaban ke-3 

S1W2b.1 : Wawancara 2 jawaban ke-4 

Dalam hal ini, S1 sebenarnya mampu dalam menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dari soal tes yang diberikan peneliti, hanya saja S1 kurang tekun dan 

kurang teliti dalam mengerjakan suatu masalah. S1 lebih memilih menjelaskan 

menggunakan kata-kata dibandingkan dengan teks tertulis (S1W2a.1). S1 

menjelaskan apa saja yang diketahuinya dan langkah-langkah penyelesaian yang 

dituliskan kurang rapi dan tidak sistematis (S1W2a.2). Dalam wawancara S1 

berusaha membenahi konsep yang memang belum tepat dari awal sampai 

menemukan jawaban yag benar tapi S1 tidak menuliskan langkah-langkahnya 

dengan runtut hanya coret-coretan hitungan saja (S1W2a.3). Pada masalah 2b, S1 

sudah menjawab dengan benar (S1W2b.1). Jadi S1 memenuhi indikator 

representasi verbal yaitu menulis langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematis dengan kata-kata. 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S1 maka dapat 

disimpulkan bahwa S1 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah dengan sangat 

baik pada pertanyaan 1a, (2) mampu membuat persamaan atau model matematis 

dari representasi lain yang diberikan dengan baik pada masalah pertama, 

pertanyaan 1c tetapi kurang baik pada masalah kedua, (3) mampu menulis 

interpretasi dari suatu representasi dengan sangat baik pada pertanyaan 1b, (4) 

mampu menulis langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-

kata pada masalah kedua, dan (5) mampu menjawab soal dengan menggunakan 
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kata-kata atau teks tertulis pada saat melakukan tes tertulis dan wawancara pada 

pertanyaan 1b. 

 

2) Subjek HKZ (S2) Kemampuan Tinggi 

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 4.5 Jawaban tertulis S2 pada masalah nomor 1a 

Keterangan Kode: 

S2T1a.1 : Subjek kedua tes masalah 1a langkah 1 

S2T1a.2 : Subjek kedua tes masalah 1a langkah 2 

S2T1a.3 : Subjek kedua tes masalah 1a langkah 3 

S2T1a.4 : Subjek kedua tes masalah 1a langkah 4 

S2T1a.1 

S2T1a.2 

S2T1a.3 

S2T1a.4 
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Berdasarkan Gambar 4.5 S2 menuliskan jawaban penjual mana yang 

memperoleh untung, rugi, dan impas (S2T1a.1) dengan memberikan hasil 

perhitungan antara pemasukan dan pengeluaran yang sudah diketahui dalam tabel. 

S2 menjelaskan jawabannya dengan menuliskan hasil nominal untung pada 

penjual 1 (S2T1a.2), rugi pada penjual 3 (S2T1a.3), dan impas pada penjual 2 

(S2T1a.4). S2 sudah melakukan langkah perlangkah dengan benar oleh karena itu 

S2 sudah memenuhi indikator representasi visual yang diberikan oleh peneliti 

dengan sangat baik, yaitu mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. Temuan penelitian diperkuat dengan wawancara peneliti 

terhadap S2, berikut transkip wawancara dengan S2.  

Peneliti : saya mau menindaklanjuti tes yang 

kemaren. Soal no 1 dilihat, kamu sudah 

paham pa belum maksud soalnya? 

 

S2 : Sudah  

Peneliti : coba jelaskan yang 1a sampai 1c  

S2 : 1a sampai 1c  

Peneliti : Iya  

S2 : tentukan penjual mana yang mengalami 

untung, rugi dan impas. (membaca 

soalnya)  

 

Penjual 1 untung, cara mengetahui untung 

adalah pemasukan dikurangi pengeluaran  

S2W1a.1 

penjual 2 rugi, cara mengetahui rugi 

adalah pengeluaran dikurangi pemasukan 

S2W1a.2 

dan penjual 3 impas S2W1a.3 
   

Keterangan Kode: 

S2W1a.1 : wawancara 1 jawaban ke-1 

S2W1a.2 : wawancara 1 jawaban ke-2 

S2W1a.3 : wawancara 1 jawaban ke-3 
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Dalam wawancara tersebut S2 menjawab pertanyaan 1a sekaligus 

memberikan alasan dari apa yang dia jawab dan sesuai dengan apa yang tertulis 

pada saat mengerjakan soal tes yang diberikan peneliti, dibuktikan dari (S2W1a.1, 

S2W1a.2, dan S2W1a.3). Dari paparan tersebut membuktikan bahwa S2 

memenuhi indikator representasi visual dengan sangat baik.  

 

Gambar 4.6 Jawaban tertulis S2 pada masalah nomor 1b 

Keterangan Kode: 

S2T1b.1 : Subjek kedua tes masalah 1b langkah 1 

S2T1b.2 : Subjek kedua tes masalah 1b langkah 2 

S2T1b.3 : Subjek kedua tes masalah 1b langkah 3 

S2T1b.4 : Subjek kedua tes masalah 1b langkah 4 

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa S2 mengerjakan soal dengan 

menuliskan apa yang diketahuinya yaitu menggunakan teks tertulis (S2T1b.1). 

Menurut S2, penjual dikatakan untung apabila mengalami kondisi lebih besar 

pemasukan daripada pengeluaran (S2T1b.2), dikatakan rugi apabila lebih besar 

pengeluaran daripada pemasukan (S2T1b.3), dan dikatakan impas apabila 

pemasukan sama dengan pengeluaran (S2T1b.4). Dari jawaban S2 dapat 

disimpulkan bahwa S2 memenuhi indikator representasi verbal yaitu mampu 

S2T1b.1 

S2T1b.2 

S2T1b.3 

S2T1b.4 
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menulis interpretasi dari suatu representasi. Temuan peneliti diperkuat dengan 

melakukan wawancara terhadap S2, berikut transkip wawancara dengan S2.   

Peneliti : coba jelaskan yang 1a sampai 1c  

S2 : 1a sampai 1c  

Peneliti : Iya  

S2 : bagaimana kondisi penjual di saat 

mengalami untung, rugi, dan impas? 

(membaca soalnya)  

 

Untung biasanya itu lebih besar 

pemasukan daripada pengeluaran,  

S2W1b.1 

Rugi lebih besar pengeluaran daripada 

pemasukan, sedangkan 

S2W1b.2 

Impas pemasukan sama dengan 

pengeluaran. 

S2W1b.3 

 

Keterangan Kode: 

S2W1b.1 : wawancara 1 jawaban ke-1 

S2W1b.2 : wawancara 1 jawaban ke-2 

S2W1b.3 : wawancara 1 jawaban ke-3 

Dari petikan wawancara di atas S2 mampu menjelaskan kembali apa yang 

sudah di tuliskannya (S2W1b.1, S2W1b.2, dan S2W1b.3). Ini terbukti bahwa S2 

sudah memahami maksud dari soal tes yang diberikan oleh peneliti. Sehingga 

terbukti bahwa S2 memenuhi indikator representasi verbal yaitu mampu menjawab 

soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis.  

 

Gambar 4.7 Jawaban tertulis S2 pada masalah nomor 1c 

 

S2T1c.1 

S2T1c.3 

S2T1c.2 
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Keterangan Kode: 

S2T1c.1 : Subjek kedua tes masalah 1c langkah 1 

S2T1c.2 : Subjek kedua tes masalah 1c langkah 2 

S2T1c.3 : Subjek kedua tes masalah 1c langkah 3 

Berdasarkan Gambar 4.7 kemampuan S2 dalam menyelesaikan pertanyaan 

1c sebenarnya sudah benar seperti halnya yang dikerjakan oleh S1 (S2T1c.1), 

tetapi masih ada yang kurang tepat pada saat mencari persentase rugi (S2T1c.2). 

S2 membagikan nominal untung yaitu Rp 20.000,00 dengan pemasukan yaitu Rp 

680.000,00, sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat (S2T1c.3). Selain itu, S2 

juga tidak menuliskan rumus untuk mencari untung dan rugi terlebih dahulu, S2 

menjawab dengan menghitung langsung nominal yang sudah diketahui pada tabel. 

Sehingga apa yang diketahui dan dicari dalam soal kurang jelas karena tidak 

dituliskan. Tapi S2 sudah dikatakan memenuhi indikator representasi simbolik 

walaupun jawabannya kurang tepat pada saat mencari persentase rugi. Temuan 

peneliti terkait jawaban 1c diperkuat dengan melakukan wawancara terhadap S2 

berikut transkip wawancara dengan S2. 

Peneliti : coba jelaskan yang 1a sampai 1c  

S2 : 1a sampai 1c  

Peneliti : Iya  

S2 : Tentukan persentase untung dan rugi yang 

dialami penjual, 1, 2, dan 3. (membaca 

soalnya)  

 

  Penjual 1 untung, caranya 30 ribu dibagi 

470 ribu dikali 100, persentasenya sama 

dengan 6,31%  

S2W1c.1 

  Penjual 2 impas atau sama dengan untung 

= 0% dan rugi = 0% 

S2W1c.2 

Peneliti : terus untuk penjual ke 3 yang rugi  

S2 : rugi caranya, eeemm kerugiannya dibagi 

pemasukannya 

S2W1c.3 

S2W1c.2 
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Peneliti : jawabanmu ini yakin pa belum, coba diteliti  

S2 : (mencoba menghitung)  

Peneliti : pembaginya benar 680 ribu?  

S2 : salah, 700 ribu S2W1c.4 

Peneliti : berarti tahu ya kesalahannya  

S2 : Sudah  

   

Keterangan Kode: 

S2W1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S2W1c.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

S2W1c.3 : Wawancara 1 jawaban ke-3 

S2W1c.4 : Wawancara 1 jawaban ke-4 

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa S2 

menjawab sesuai dengan apa yang dituliskan (S2W1c.1 dan S2W1c.2), namun 

peneliti menggali lebih dalam lagi terhadap jawaban S2 yaitu mencari persentase 

rugi. S2 mencoba meneliti kembali cara yang dituliskannya dan menghitung 

kembali (S2W1c.3). S2 menemukan kesalahannya sendiri (S2W1c.4), yaitu salah 

membagikan nominal untung dengan pemasukan yang seharusnya dibagi dengan 

pengeluarannya. S2 mampu menjelaskan kembali apa yang dituliskannya, dengan 

membenahi jawaban yang kurang tepat sehingga S2 memenuhi indikator 

representasi verbal. 

Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 
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a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 

 

 

Gambar 4.8 Jawaban tertulis S2 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S2T2a.1 : Subjek kedua tes masalah 2a langkah 1 

S2T2a.2 : Subjek kedua tes masalah 2a langkah 2 

S2T2b.1 : Subjek kedua tes masalah 2b langkah 1 

S2T2b.2 : Subjek kedua tes masalah 2b langkah 2 

Berdasarkan Gambar 4.8 S2 dalam mengerjakan soal cerita tidak menuliskan 

apa saja yang diketahui pada soal terlebih dahulu, apa yang dilakukan S2 sama 

dengan yang dilakukan S1. Pada pertanyaan 2a, S2 belum bisa membuat model 

matematis dengan benar (S2T2a.1) dan hasilnya masih salah (S2T2a.2). 

Sedangkan pertanyaan 2b langkah-langkah yang dituliskan S2 kurang tepat 

(S2T2b.1), dan tidak dituliskan tujuannya mencari apa sehingga jawabannya juga 

salah (S2T2b.2). Selain itu, peneliti juga mengkaji lebih dalam lagi dengan 

melihat S2 menjelaskan kembali hasil dari jawaban tertulisnya, berikut wawancara 

peneliti dengan S2.  

S2T2a.1 

S2T2a.2 

S2T2b.1 

S2T2b.2 
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Peneliti : yang no 2, soalnya paham ?  

S2 : Paham  

Peneliti : terus jawaban kamu 2a itu bagaimana 

maksudnya jelaskan! Sudah yakin pa belum. 

 

S2 : ndak yakin bu, karena ini bu 750 ribu yang 

benar (mencoba menghitung) 

(S2W2a.1) 

Peneliti : makanya kalau mengerjakan yang teliti. 

Untungnya sudah diketahui lo itu,berapa 

untungnya?  

 

S2 : 35% (melanjutkan menghitung)  

Peneliti : ayo hafiz dipercepat, itu mencari apa toh. 

Banyaknya telur ya.. 

 

S2 : iya bu  

Peneliti : bingung ya, tadi modalnya berapa, terus 

dibuat persamaan 

 

S2 : (mulai bingung dan belum menemukan 

hasilnya)  

(S2W2a.2) 

Peneliti : gimana 2a belum ketemu ?  

S2 : 410 ya bu  

Peneliti : masak coba yang teliti. Ini kamu mau cari 

apa? 

 

S2 : ini untung 500 ribu  

Peneliti : kan untungnya sudah diketahui 35%. Tapi 

kamu sudah ngertikan ? 

 

S2 : iya bu  

 

Keterangan Kode: 

S2W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S2W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S2 memahami maksud 

pertanyaan 2a tetapi tidak yakin dengan jawabannya dan mencoba meneliti 

pekerjaannnya dengan menghitung kembali (S2W2a.1). S2 menemukan sendiri 

kesalahannya tetapi belum menemukan dengan tepat hasil akhirnya (S2W2a.2). S2 

terlihat kebingungan menuliskan persamaan atau model matematisnya, dari sini 

dapat disimpulkan bahwa S2 belum cukup memenuhi indikator representasi 
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simbolik yaitu membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain 

yang diberikan.   

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S2 maka dapat 

disimpulkan bahwa S2 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah dengan sangat 

baik pada pertanyaan 1a, (2) mampu membuat persamaan atau model matematis 

dari representasi lain yang diberikan dengan baik pada masalah pertama walaupun 

masih ada kesalahan saat mencari persentase rugi tetapi kurang baik pada saat 

menyelesaikan masalah kedua, (3) mampu menulis interpretasi dari suatu 

representasi dengan sangat baik pada pertanyaan 1b, (4) mampu menulis langkah-

langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-kata pada masalah pertama 

yaitu 1c, dan (5) mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks 

tertulis pada saat melakukan tes tertulis dan wawancara pada pertanyaan 1b. 

 

3) Subjek FKK (S3) Kemampuan Sedang 

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 
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Gambar 4.9 Jawaban tertulis S3 pada masalah nomor 1a 

Keterangan Kode: 

S3T1a.1 : Subjek ketiga tes masalah 1a langkah 1 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S3 menggambarkan informasi yang 

diketahuinya dengan menuliskan jawaban disertai alasan yang memperkuat 

jawabannya. S3 sudah melakukan langkah perlangkah dengan benar oleh karena 

itu S3 sudah memenuhi indikator representasi visual dengan sangat baik yang 

diberikan oleh peneliti, yaitu mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap  S3 untuk pertanyaan 1a sebagai 

berikut:.  

Peneliti : saya mau menindaklanjuti penelitian yang 

kemaren. Coba kamu lihat jawabanmu soal 

no 1, sudah paham maksud soalnya? 

 

S3 : kalau kemaren belum paham bu, tapi setelah  

dijelaskan teman jadi paham bu. Kemaren itu 

cuman ngarang bu 

(S3W1a.1) 

Peneliti : oh iya, jawabanmu yang 1a udah yakin pa 

belum? 

 

S3 : gini bu 1a kata teman saya itukan dicari 

jumlahnya, berarti itukan dicari jumlah 

untungnya dan ruginya gitukan bu 

(S3W1a.2) 

Peneliti : Coba tuliskan  

S3 : yang no 1a?  

Peneliti : iya  

S3 : (mencoba menghitung untung, rugi dan (S3W1a.3) 

S3T1a.1 
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impas) 

Peneliti : iya benar, berarti sudah mengerti.  

 

Keterangan Kode: 

S3W1a.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S3W1a.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

S3W1a.3 : Wawancara 1 jawaban ke-3 

Dari hasil wawancara, S3 merasa bingung dan tidak memahami maksud dari 

masalah yang disajikan, tetapi S3 tetap berusaha bertanya dengan temannya 

setelah menyelesaikan tes. S3 mampu menjelaskan kembali apa yang 

dituliskannya, menunjukkan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan 

impas dengan menghitung nominal untung, rugi, dan impas sesuai informasi yang 

diketahui dalam tabel masalah pertama. 

 

Gambar 4.10 Jawaban tertulis S3 pada masalah nomor 1b 

Keterangan Kode: 

S3T1b.1 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 1 

S3T1b.2 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 2 

 

 

S3T1b.1 

S3T1b.2 
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Pada jawaban 1b terlihat bahwa S3 kurang memahami maksud dari 

permasalahan yang diberikan oleh peneliti. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

S3 ketika menuliskan kondisi penjual di saat mengalami untung. Menurutnya 

penjual akan merasa senang karena mendapat laba (S3T1b.1), S3 tidak menuliskan 

bagaimana kondisi pemasukan dan pengeluaran ketika penjual untung. Tetapi S3 

menjelaskan kondisi penjual saat mengalami rugi dan impas sudah benar dengan 

bahasanya sendiri (S3T1b.2). S3 sudah dikatakan memenuhi indikator representasi 

verbal yaitu menulis interpretasi dari suatu representasi dengan baik. 

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S3 untuk pertanyaan 1b sebagai 

berikut:.  

Peneliti : Kalau yang itu 1b sudah yakin pa belum 

dengan jawabannya 

 

S3 : sebenernya gak yakin bu (S3W1b.1) 

Peneliti : mana yang gak yakin   

S3 : soalnya masih belum paham bu, memahami 

soalnya itu susah. Kondisi penjualan itu 

maksudnya itu apa yang di dapat penjualnya 

atau apa  

(S3W1b.2) 

Peneliti : kondisi saat mengalami untung itu bagaimana 

keadaannya, pendapatane piye pengeluarane 

piye? 

 

S3 : masih terlihat bingung  

Peneliti : maksudnya dikatakan untung apabila ....  

S3 : kalau untung kan contoh e orange beli barang 

iku misalkan 1500 terus dijual kembali menjadi 

2500 nah itu sudah untung kan bu 

(S3W1b.3) 

Peneliti : iya benar, kalau rugi?  

S3 : rugi itu yang dikeluarkan lebih banyak 

daripada yang didapat 

(S3W1b.4) 

Peneliti : kalau impas  

S3 : modalnya kembali, iya to? (S3W1b.5) 

Peneliti : iya benar  
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Keterangan Kode: 

S3W1b.1 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 1 

S3W1b.2 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 2 

S3W1b.3 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 3 

S3W1b.4 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 4 

S3W1b.5 : Subjek ketiga tes masalah 1b langkah 5 

Dari hasil wawancara, S3 merasa tidak yakin (S3W1b.1) dan kesusahan 

dalam memahami maksud dari masalah yang diberikan peneliti. (S3W1b.2) 

Awalnya masih terlihat bingung, tetapi setelah pelan-pelan dijelaskan oleh 

peneliti, S3 mampu menjelaskan kondisi untung dengan menggunakan bahasanya 

sendiri yaitu memberikan contoh jual beli barang (S3W1b.3) dan kondisi rugi 

(S3W1b.4) serta impas (S3W1b.5) dengan benar. S3 memenuhi indikator 

representasi verbal karena mampu menjawab suatu masalah dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis. 

 

Gambar 4.11 Jawaban tertulis S3 pada masalah nomor 1c 

Keterangan Kode: 

S3T1c.1 : Subjek ketiga tes masalah 1c langkah 1 

S3T1c.1 
S3T1c.2 

S3T1c.3 
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S3T1c.1 : Subjek ketiga tes masalah 1c langkah 2 

S3T1c.1 : Subjek ketiga tes masalah 1c langkah 3 

Pada jawaban 1c terlihat bahwa S3 mampu menjawab persentase untung 

(S3T1c.1) dan rugi (S3T1c.2) dengan benar dan menuliskan rumus (S3T1c.3) 

dengan tepat. S3 menuliskan rumus mencari persentase untung dan rugi sebelum 

mencari hasilnya. Jawaban S3 sesuai dengan indikator representasi simbolik yang 

diharapkan peneliti yaitu mampu membuat persamaan matematis dari representasi 

lain yang diberikan.  

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S3 untuk pertanyaan 1c sebagai 

berikut:.  

Peneliti : 1c sudah yakin dengan jawabannya?  

S3 : (berpikir sejenak) bentar bu, mau tanya 

kalau persentase itu hasilnya apa selalu 

persen bu? 

(S3W1c.1) 

Peneliti : iya, kan yang ditanyakan persentase, 

berarti jawaban kamu itu gimana sudah 

yakin? 

 

S3 : (terlihat tidak yakin ) (S3W1c.2) 

Peneliti : kalau yakin ya lanjut, itu jawabanmu 

memang sudah benar 

 

S3 : yee alhamdulillah (hehehe)  

 

Keterangan Kode: 

S3W1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S3W1c.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara, S3 merasa tidak yakin dengan jawabannya padahal 

sudah benar (S3W1c.1). S3 sebenarnya mampu memahami tentang persentase 

untung dan rugi hanya saja terkadang kurang yakin dengan hasil yang 

diperolehnya (S3W1c.2). 
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Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 

a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 

 

 

Gambar 4.12 Jawaban tertulis S3 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S3T2a.1 : Subjek ketiga tes masalah 2a langkah 1  

S3T2a.2 : Subjek ketiga tes masalah 2a langkah 2 

S3T2b.1 : Subjek ketiga tes masalah 2b langkah 1 

Berdasarkan Gambar 4.12, S3 belum bisa memahami maksud pertanyaan 2a, 

yang diberikan peneliti. S3 tidak bisa membuat model matematis dari apa yang 

diketahui pada masalah dua untuk menjawab pertanyaan 2a (S3T2a.1), sehingga 

S3T2a.2 S3T2a.1 

S3T2b.1 



86 

 

 
 

hasilnya masih salah (S3T2a.2). Sedangkan pertanyaan 2b, S3 mendeskripsikan 

sebuah masalah yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, yaitu 

menyebutkan hal-hal yang diketahui (S3T2b.1). Langkah-langkah yang dituliskan 

S3 sebenarnya sudah mendekati benar, hanya saja kurang teliti dalam memahami 

masalah. S3 kurang memenuhi indikator representasi simbolik, dikarenakan 

kurang baik dalam membuat persamaan atau model dari masalah dua.  

Selain itu, peneliti juga mengkaji lebih dalam lagi dengan mengamati S3 

menjelaskan kembali hasil dari jawaban tertulisnya, berikut wawancara peneliti 

dengan S3. 

Peneliti : untuk no 2a yang ditanya apa itu?  

S3 : banyaknya telur asin yang dijual, yang dijual 

apa yang terjual bu 

(S3W2a.1) 

Peneliti : yang telah dijual mang Udin itu berapa  

S3 : 500 butir, Itu yang dijual orangnya atau yang 

sudah dibeli orang 

 

Peneliti : kan sama aja, yang dijual mang Udin, yang 

dibeli orang lain itu lo 

 

S3 : oh gitu to 

tapi belum tentu orange itu beli semua lo 

mbak, iya toh 

 

Peneliti : iy iya, terus berarti itu kok hasilnya 175 udah 

yakin ? 

 

S3 : sebenere agak gak yakin bu (S3W2a.2) 

Peneliti : oh iya, terus  

S3 : ada pembetulan lain mbak, cara lain gitu  

Peneliti : Iya coba en, bisa gak. Buat persamaannya 

bisa ndak? 

 

S3 : persamaan (berpikir)  

Peneliti : modalnya berapa toh ?  

S3 : modalnya, oh iya berarti untuk membeli telur 

asin 500 ini kan jadi 1500 dikali 500 , terus 

itu orangnya jualan 2500 jadi 2500 nya dikali 

500  

(S3W2a.3) 

Peneliti : iya, terus itu mencari apa?  

S3 : cari untungnya  

Peneliti : dikasih keterangan nu kamu mencari apa  

S3 : ini modalnya, ini jualannya terus berarti ini (S3W2a.4) 
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untung orangnya. Sudah bu 

Yang ditanya butir e, kalau uange 500 ribu. 

Ini yang dijual 500 ya bu berarti 500 ribu 

dibagi 500  

Peneliti : tadi untungnya berapa toh? Untungnya lo 

sudah diketahui berapa persen tadi ? 

Hayo dipahami soalnya 

 

S3 : aduuh  

Peneliti : kan sudah diketahui untung 35%  

S3 : berarti untungnya 35000  

Peneliti : masak hasilnya ini, ini apa sih  

S3 : itu untungnya toh bu  

Peneliti : masak kamu mencari untung , gimana toh  

S3 : itu untung jadi modal bu  

Peneliti : masak nominal untung dikalikan persen 

untung, kan untungnya sudah diketahui 

 

S3 : gimana bu  

Peneliti : ini kan 500 kamu tuliskan untung toh  

S3 : Oh iya ya, berarti kalau nyari butir-butirya 

gimana? 

 

Peneliti : iya gimana, jelaskan  

S3 : (mencoba menghitung)  

Peneliti : yakin hasilnya itu?  

S3 : kembali lagi ke yang hasilnya itu saja bu (S3W2a.5) 

Peneliti : loh yakin  

S3 : y yakin, mungkin kalau ada salah maap ya bu  

Peneliti : iya gak apa-apa, ini kan sepengetahuan kamu  

S3 : iya bu  

 

Keterangan Kode: 

S3W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S3W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

S3W2a.3 : Wawancara 2 jawaban ke-3 

S3W2a.4 : Wawancara 2 jawaban ke-4 

S3W2a.5 : Wawancara 2 jawaban ke-5 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S3 kurang memahami 

maksud dari masalah kedua (S3W2a.1) dan tidak yakin dengan jawabannya 

(S3W2a.2). S3 mencoba menghitung kembali hasil pekerjaannya (S3W2a.3 dan 
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S3W2a.4), tetapi tetap saja tidak menemukan hasilnya dan memilih kembali ke 

jawaban pertama (S3W2a.5).  

Peneliti : coba yang 2b mencari nominal keuntungan  

S3 : maksudnya jumlah ya bu (S3W2b.1) 

Peneliti : hasilnya 500 ini, yakin. Tidak dipahami dulu 

soalnya? 

Disitu sudah diketahui kan mang Udin untung 

35%  

 

S3 : berarti untungnya iku dari pengeluaran 

orange, bentar bu tak coba 

(S3W2b.2) 

Peneliti : iya  

S3 : udah benar bu  

Peneliti : beneran itu, yang teliti ngitungnya  

S3 : mencoba mengitung lagi (S3W2b.3) 

Peneliti : nah iya benar, makasih  

S3 : sama-sama bu  

 

Keterangan Kode: 

S3W2b.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S3W2b.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

S3W2b.3 : Wawancara 2 jawaban ke-3 

Dari petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa S3 mencoba kembali 

untuk memahami pertanyaan 2b dengan berusaha memperbaiki jawabannya 

(S3W2b.1). S3 mencoba menghitung kembali hasil pekerjaannya (S3W2b.2), dan 

mampu menemukan hasilnya dengan benar (S3W2b.3). Ini membuktikan bahwa 

S3 sebenarnya mampu membuat persamaan dengan baik. Selain itu S3 mampu 

menulis langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-kata 

tergolong cukup baik. 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S3 maka dapat 

disimpulkan bahwa S3 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah dengan sangat 
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baik pada pertanyaan 1a, (2) mampu membuat persamaan atau model matematis 

dari representasi lain yang diberikan dengan sangat baik pada masalah pertama 

tetapi kurang baik pada saat menyelesaikan masalah kedua, (3) mampu menulis 

interpretasi dari suatu representasi dengan baik pada pertanyaan 1b, (4) mampu 

menulis langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-kata pada 

masalah pertama yaitu 1c, dan (5) mampu menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis pada saat melakukan tes tertulis dan wawancara pada 

pertanyaan 2b. 

4) Subjek JAK (S4) Kemampuan Sedang 

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 4.13 Jawaban tertulis S4 pada masalah nomor 1a 

S4T1a.1 
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Keterangan Kode: 

S4T1a.1 : Subjek keempat tes masalah 1a langkah 1 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S4 menggambarkan informasi yang 

diketahuinya dengan menuliskan jawaban disertai alasan yang memperkuat 

jawabannya (S4T1a.1). S4 sudah melakukan langkah perlangkah dengan cukup 

benar oleh karena itu S4 sudah memenuhi indikator representasi visual yang 

diberikan oleh peneliti, yaitu mampu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah dengan baik walaupun ada langkah yang kurang tepat.  

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S4 untuk masalah satu pada 

pertanyaan 1a sebagai berikut:.  

Peneliti : saya mau menindaklanjuti penelitian yang 

kemaren, untuk soal no 1 sudah paham pa 

belum? 

 

S4 : Sudah (S4W1a.1) 

Peneliti : coba jelaskan 1a  

S4 : penjual 1 mengalami untung, penjual 2 

impas, penjual 3 mengalami rugi 

(S4W1a.2) 

 

Keterangan Kode: 

S4W1a.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S4W1a.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara, S4 sudah memahami maksud pertanyaan 1a 

(S4W1a.1), tetapi S4 hanya langsung menjawab hasil akhirnya tanpa menjelaskan 

caranya (S4W1a.2). S4 menyimpulkan langsung jawaban pertanyaan 1a yang 

diketahuinya dari tabel.  
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Gambar 4.14 Jawaban tertulis S4 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S4T1b.1 : Subjek 4 tes masalah 1b langkah 1 

S4T1b.2 : Subjek 4 tes masalah 1b langkah 2 

Pada jawaban 1b terlihat bahwa S4 kurang memahami maksud permasalahan 

yang diberikan oleh peneliti (S4T1b.1). Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban S4 

ketika menuliskan kondisi penjual di saat mengalami untung. Menurutnya penjual 

akan merasa senang karena untungnya dapat digunakan untuk modal usaha 

lainnya (S4T1b.2), S4 tidak menuliskan bagaimana kondisi pemasukan dan 

pengeluaran ketika penjual untung. Walaupun jawaban S4 kurang tepat tapi sudah 

mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri, sehingga memenuhi indikator 

representasi verbal yaitu mampu menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

tergolong cukup baik.  

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S4 untuk pertanyaan 1b sebagai 

berikut:.  

Peneliti : sepaham kamu untuk soal 1b kondisi 

penjual itu senang gitu ya. Nah, ini saya 

ganti bagaimana kondisi penjualan, coba 

jelaskan ! 

 

S4T1b.1 

S4T1b.2 
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S4 : penjual yang mengalami untung pendapatan 

lebih besar dari pengeluaran,  

(S4W1b.1) 

kalau impas pengeluaran dan penghasilan 

sama, kalau 

rugi pengeluaran lebih banyak daripada 

penghasilan 

(S4W1b.2) 

 

Keterangan Kode: 

S4W1b.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S4W1b.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara, S4 sebenarnya sudah memahami maksud pertanyaan 

1b S4 langsung menjelaskan jawaban pertanyaan 1b dengan benar yaitu penjual 

yang mengalami untung, pendapatan lebih besar dari pengeluaran (S4W1b.1). 

Kalau impas antara pengeluaran dan penghasilan sama, sedangkan rugi 

pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan (S4W1b.2). S4 memenuhi 

indikator representasi verbal yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis dengan baik. 

 

Gambar 4.15 Jawaban tertulis S4 pada masalah nomor 1c 

Keterangan Kode: 

S4T1c.1 : Subjek keempat tes masalah 1c langkah 1 

Pada jawaban 1c terlihat bahwa S4 mampu menjawab persentase untung dan 

rugi dengan benar (S4T1c.1). Jawaban S4 cukup memenuhi dengan indikator 

S4T1c.1 
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representasi simbolik yang diharapkan peneliti yaitu mampu membuat persamaan 

matematis tergolong baik.  

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S3 untuk pertanyaan 1c sebagai 

berikut:.  

Peneliti : iya benar, selanjutnya 1c?  

S4 : emmh (berpikir) (S4T1c.1) 

Peneliti : sudah yakin jawabannya  

S4 : Sudah (S4T1c.2) 

 

Keterangan Kode: 

S4T1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1  

S4T1c.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara, S4 sebenarnya sudah memahami maksud pertanyaan 

1c. Tetapi  S4 terlihat ragu dengan jawabannya sendiri karena ketika ditanya oleh 

peneliti S4 merespon dengan berpikir cukup lama (S4T1c.1) dan akhirnya yakin 

dengan apa yang sudah dituliskannya (S4T1c.2).  

Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 

a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 
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Gambar 4.16 Jawaban tertulis S4 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S4T2a.1 : Subjek keempat tes masalah 2a langkah 1 

S4T2a.2 : Subjek keempat tes masalah 2a langkah 2 

S4T2b.1 : Subjek keempat tes masalah 2b langkah 1 

Berdasarkan Gambar 4.16 S4 tidak memulai mengidentifikasi masalah untuk 

menjawab pertanyaan masalah dua. Pada pertanyaan 2a, jawaban S4 sebenarnya 

sudah hampir benar hanya saja kurang teliti, mencari banyaknya telur S4 

mengalikan persentase untung dengan harga beli saja (S4T2a.1) seharusnya harga 

beli dikalikan oleh banyaknya telur yang dibeli baru dikalikan dengan persentase 

untung. Dari sini, dapat dilihat S4 kurang teliti dalam mengerjakan masalah kedua 

sehingga hasilnya kurang tepat (S4T2a.2). Sedangkan pertanyaan 2b langkah-

langkah yang dituliskan S4 kurang benar, S4 mencari lagi nominal keuntungan 

padahal di dalam soal sudah diketahui berapa persen keuntungan yang diinginkan 

S4T2a.2 

S4T2a.1 

S4T2b.1 
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oleh mang Udin yaitu 35% (S4T2b.1). S4 kurang memenuhi indikator representasi 

simbolik dikarenakan penulisan persamaan kurang tepat.  

Selain itu, peneliti juga mengkaji lebih dalam lagi dengan mengamati S4 

menjelaskan kembali hasil jawaban tertulisnya, berikut wawancara peneliti 

dengan S4.  

Peneliti : sekarang soal no 2, sudah paham pa belum 

maksud soalnya. Terus itu 2a hasilnya kok 

200 lebih, jelaskan! 

 

S4 : (berpikir lama) (S4W2a.1) 

Peneliti : yakin sama jawabannya? Coba kamu hitung 

lagi 

 

S4 : menghitung agak lama (S4W2a.2) 

Peneliti : ini mencari apa, dikasih keterangannya  

S4 : melanjutkan menghitung (lama)  

Peneliti : ini sudah diketahui lo untungnya, bingung ya?  

S4 : iya bu (S4W2a.3) 

Peneliti : bingungnya dimana, itu kan kamu jadi 

mencari untungnya lagi padahal disini sudah 

diketahui untungnya 35%. Cari untungny, ini 

kan ada perintah e nanti di no 2b mencari 

nominal keuntungan, gimana hasilnya sudah 

yakin 

 

S4 : ndak yakin (S4W2a.4) 

Peneliti : terus yang benar gimana? no 2b dulu kalau 

no 2a ndak bisa 

Gimana bisa menjelaskannya atau bingung, 

sudah yakin itu? 

 

S4 : yakin  

Peneliti : tapi ndak bisa menjelaskan, iya sudah  

 

Keterangan Kode: 

S4W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S4W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

S4W2a.3 : Wawancara 2 jawaban ke-3 

S4W2a.4 : Wawancara 2 jawaban ke-4 
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Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S4 terlihat bingung dan 

tidak yakin dengan jawabannya (S4W2a.1). S4 mencoba menghitung kembali 

hasil pekerjaannya (S4W2a.2), namun belum menemukan hasilnya dengan benar 

(S4W2a.3). S4 mengalami kesulitan saat menjelaskan hasil jawabannya sendiri 

dikarenakan bingung memasukkan rumus dengan benar (S4W2a.4).   

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S4 maka dapat 

disimpulkan bahwa S4 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah dengan baik pada 

pertanyaan 1a walaupun langkah penyelesaiannya ada yang kurang tepat, (2) 

mampu membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang 

diberikan dengan baik pada masalah pertama tetapi kurang baik pada saat 

menyelesaikan masalah kedua, (3) mampu menulis interpretasi dari suatu 

representasi dengan cukup baik pada pertanyaan 1b karena ada yang kurang sesuai 

dengan indikator, (4) belum begitu mampu menulis langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematis dengan kata-kata sehingga tergolong kurang dan (5) cukup 

mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata tetapi untuk tes tertulis 

jawabannya ada yang masih kurang tepat. 
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5) Subjek NIR (S5) Kemampuan Rendah  

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 4.17 Jawaban tertulis S5 pada masalah nomor 1a 

Keterangan Kode: 

S5T1a.1 : Subjek kelima tes masalah 1a langkah 1 

S5T1a.2 : Subjek kelima tes masalah 1a langkah 2 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S5 menggambarkan informasi yang 

diketahuinya dengan menuliskan jawaban disertai alasan yang memperkuat 

jawabannya (S5T1a.1). S5 melakukan langkah perlangkah dengan benar, tetapi 

tidak menuliskan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas hanya 

menghitung nominalnya saja (S5T1a.2). S5 terlihat kurang teliti dalam memahami 

maksud dari pertanyaan 1a, sehingga jawabannya kurang tepat.  

S5T1a.1 
S5T1a.2 
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Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S5 untuk pertanyaan 1a sebagai 

berikut:.  

Peneliti : saya mau menindaklanjuti penelitian yang 

kemaren. Dilihat soal no. 1, kamu paham ndk 

soal seperti itu? 

 

S5 : paham  

Peneliti : coba jelaskan ?  

S5 : (siswa bisa menjelaskan kembali jawabannya) (S5W1a.1) 

Peneliti : iya benar, berarti 1a sudah paham ya ?  

S5 : iya bu  

Keterangan Kode: 

S5W1a.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S5 sebenarnya mampu 

menjelaskan tabel yang sudah diketahui pada masalah satu (S5W1a.1). Tetapi 

terkadang bingung mengungkapkan apa yang ada di pikirannya.  

 

Gambar 4.18 Jawaban tertulis S5 pada masalah nomor 1b 

Keterangan Kode: 

S5T1b.1 : Subjek kelima tes masalah 1b langkah 1 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S5 menggambarkan informasi yang 

diketahuinya dengan menjelaskan respon penjual ketika mengalami untung 

merasa senang, mengalami rugi merasa sedih/ kecewa, dan mengalami impas 

merasa biasa saja (S5T1b.1). S5 terlihat kurang memahami maksud dari 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.  

S5T1b.1 



99 

 

 
 

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S5 untuk pertanyaan 1b sebagai 

berikut: 

Peneliti : terus yang 1b, coba jelaskan kembali 

jawabanmu. 

 

S5 : kondisi penjualan bu?  

Peneliti : Iya, jelaskan kondisi penjualan saat 

mengalami untung, rugi, atau impas 

 

S5 : ee, piye ya bu. Lak jelasne uangel o bu (S5W1b.1) 

Peneliti : sebisanya  

S5 : disawang, grogi aku bu. Penjualane iku 

kan dapat untung toh bu, dadi wong e kih 

seneng unu lo bu, dapat untunge banyak. 

(S5W1b.2) 

Peneliti : oh iya, terus  

S5 : Kalau rugi kih pas penjualnya berarti, piye 

ya bu ndak seneng ngunu lo 

(S5W1b.3) 

Peneliti : berarti penjualannya gimana kalau 

mengalami rugi? Pemasukan dan 

pengeluarannya itu gimana? 

 

S5 : piye ya, aduuuh aku bingung lak jelasne bu  

Peneliti : Sebisanya  

S5 : penjualannya mengalami kegagalan  

Peneliti : iya, itu yang rugi. Terus yang impas?  

S5 : penjualannya tidak dapat untung dan tidak 

dapat rugi. 

(S5W1b.4) 

Keterangan Kode: 

S5W1b.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S5W1b.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

S5W1b.3 : Wawancara 1 jawaban ke-3 

S5W1b.4 : Wawancara 1 jawaban ke-4 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S5 bingung 

mengungkapkan apa yang ada di pikirannya (S5W1b.1). Sebenarnya S5 mampu, 

tetapi bingung merangkai kata-kata yang tepat untuk memahami soal yang 

diberikan oleh peneliti (S5W1b.2 dan S5W1b.3). Apa yang dijelaskan S5 masih 
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sama dengan yang dituliskannya, namun sebagian S5 sudah cukup bisa 

mengembangkan jawabannya dengan pemikirannya sendiri (S5W1b.4). 

 

Gambar 4.19 Jawaban tertulis S5 pada masalah nomor 1c 

Keterangan Kode: 

S5T1c.1 : Subjek kelima tes masalah 1c langkah 1 

S5T1c.2 : Subjek kelima tes masalah 1c langkah 2 

S5T1c.3 : Subjek kelima tes masalah 1c langkah 3 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S5 tidak memberikan keterangan 

penjual mana yang mendapatkan untung dan rugi (S5T1c.1). Kurang memahami 

rumus mencari persentase untung (S5T1c.2) dan rugi (S5T1c.3), serta kurang teliti 

dalam menyelesaikan masalah. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S5 

untuk pertanyaan 1c sebagai berikut: 

Peneliti : untuk yang 1c persentase untung dan rugi 

yang dialami penjual 1, 2, dan 3 gimana? 

Itu sudah benar pa belum menurut kamu 

jawabannya? 

 

S5 : insyaAllah benar  

Peneliti : sudah yakin?  

S5 : yakin  

Peneliti : ndak mau dijelaskan lagi coba  

S5 : tak orek-orek ya bu (Mencoba menghitung 

kembali) 

(S5W1c.1) 

Peneliti : iya  

S5 : yang ini saya gak yakin (S5W1c.2) 

S5T1c.1 

S5T1c.2 

S5T1c.3 
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Peneliti : oh iya, coba kalau dibenarkan hasilnya 

berapa? 
 

S5 : ini bu  

Peneliti : oh itu, sudah yakin ya  

S5 : ee (agak ragu)  

Keterangan Kode: 

S5W1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S5W1c.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa S5 tidak yakin dengan 

jawabannya dan mencoba menghitung kembali namun tetap saja belum 

menemukan hasil yang benar (S5W1c.1). Dari sini, terbukti bahwa S5 kurang 

memahami rumus mencari persentase untung dan rugi, serta kurang teliti dalam 

menyelesaikan masalah (S5W1c.2). S5 kurang memenuhi indikator representasi 

simbolik yaitu membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain 

yang diberikan. 

Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 

a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 

 

S5T2a.1 
S5T2a.2 
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Gambar 4.20 Jawaban tertulis S5 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S5T2a.1 : Subjek kelima tes masalah 1a langkah 1 

S5T2a.2 : Subjek kelima tes masalah 1a langkah 2 

S5T2b.1 : Subjek kelima tes masalah 1b langkah 1 

S5T2b.2 : Subjek kelima tes masalah 1b langkah 2 

Berdasarkan Gambar 4.20 S5 tidak mengidentifikasi masalah sebelum 

menjawab pertanyaan pada masalah dua. Pada pertanyaan 2a, S5 terlihat belum 

bisa memahami maksud masalah yang diberikan peneliti. S5 tidak bisa membuat 

model matematis dari apa yang diketahui pada masalah dua untuk menjawab 

pertanyaan 2a (S5T2a.1), sehingga hasilnya masih salah (S5T2a.2). Sedangkan 

pertanyaan 2b langkah-langkah yang dituliskan S5 kurang tepat (S5T2b.1), 

sehingga hasil akhirnya juga salah (S5T2b.2). S5 tidak memenuhi indikator 

representasi simbolik.  

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S5 untuk masalah dua sebagai 

berikut: 

Peneliti : coba dilihat yang nomor 2. Nah itu jelaskan 

jawabanmu 2a, maksudnya bagaimana? 

 

S5 : kan telur yang dibeli 500 butir, terus kan 

untunge 35%  jadi telur e iku dianu kambek 

35% iki 

(S5W2a.1) 

Peneliti : terus dapet ini  

S5 : he eh  

Peneliti : yakin itu  

S5T2b.1 
S5T2b.2 
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S5 : aduh ndak iso bu sing no 2a, bingung bu (S5W2a.2) 

Peneliti : untuk 2b kok bisa dapat 175 ribu 

bagaimana ini? keuntungannya mang Udin 

berapa toh? 

 

S5 : 1000, oh 35%  

Peneliti : iya terus, kamu disuruh mencari apa?  

S5 : nominal keuntungan, terus 35% dikalikan 

5000 

(S5W2b.1) 

Peneliti : 5000 darimana?  

S5 : dariii, sek ya bu. Aku kok bingung malihan 

bu 

(S5W2b.2) 

 

Keterangan Kode: 

S5W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S5W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

S5W2b.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S5W2b.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan S5 terlihat bahwa S5 kurang 

memahami maksud masalah yang diberikan (S5W2a.1). Pada pertanyaan 2a, S5 

tidak bisa menyelesaikan dan berkata bingung (S5W2a.2). Sedangkan pertanyaan 

2b S5 mencoba menghitung (S5W2b.1) namun semakin bingung dan tidak 

menemukan jawabannya (S5W2b.2). S5 kurang memenuhi indikator representasi 

verbal. 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S5 maka dapat 

disimpulkan bahwa S5 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah tergolong cukup 

baik pada pertanyaan 1a walaupun langkah penyelesaiannya ada yang kurang 

tepat, (2) mampu membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain 

yang diberikan tergolong kurang baik pada masalah pertama tetapi sangat kurang 
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baik pada saat menyelesaikan masalah kedua, (3) mampu menulis interpretasi dari 

suatu representasi tergolong kurang pada pertanyaan 1b karena kurang sesuai 

dengan indikator, (4) menulis langkah-langkah penyelesaian masalah matematis 

dengan kata-kata tergolong sangat kurang dan (5) menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau tes tertulis tergolong kurang mampu karena 

jawabannya ada yang tidak tepat. 

6) Subjek APTD (S6) Kemampuan Rendah 

Masalah Pertama 

Perhatikan tabel berikut. 

Penjual Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1 500.000 470.000 

2 350.000 350.000 

3 680.000 700.000 

Berdasarkan informasi yang diketahui dari tabel di atas, maka: 

a) Tentukan penjual mana yang memperoleh untung, rugi, dan impas.  

b) Bagaimana kondisi penjual di saat mengalami untung, rugi, dan impas? 

c) Tentukan persentase untung dan rugi yang dialami penjual 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 4.21 Jawaban tertulis S6 pada masalah nomor 1a 

Keterangan Kode: 

S6T1a.1 : Subjek keenam tes masalah 1a langkah 1 

S6T1a.1 
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Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S6 menggambarkan informasi yang 

diketahuinya dengan menuliskan jawaban disertai alasan yang memperkuat 

jawabannya. S6 melakukan langkah perlangkah dengan benar dan mengitung hasil 

nominal untung, rugi, dan impas (S6T1a.1), sehingga S6 memenuhi indikator 

representasi visual. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap S6 untuk 

pertanyaan 1a sebagai berikut:.  

Peneliti : saya mau menindaklanjuti penelitian yang 

kemaren. Coba kamu lihat jawabanmu yang 

nomor 1, dari soal itu kamu sudah paham apa 

belum? 

 

S6 : belum  

Peneliti : alasannya,  mana yang belum paham?  

S6 : (Berpikir agak lama dan terlihat canggung) (S6W1a.1) 

Peneliti : iya yang mana?  

S6 : emm penghasilan dan pengeluaran (S6W1a.2) 

Peneliti : coba jelasnkan, yang 1a itu sudah paham pa 

belum? Jawabanmu lo sudah benar itu, 

berarti sudah paham? 

 

S6 : Paham (meragukan)  

Keterangan Kode: 

S6W1a.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S6W1a.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa S6 awalnya ragu dengan jawabannya, 

dan bingung (S6W1a.1), namun setelah peneliti menanyakan kembali (S6W1a.2), 

S6 menjawab sudah memahami maksud pertanyaan 1a. Padahal jawaban S6 di tes 

tertulis sudah benar, tapi bingung menjelaskan kembali dengan kata-kata. 
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Gambar 4.22 Jawaban tertulis S6 pada masalah nomor 1b 

Keterangan Kode: 

S6T1b.1 : Subjek keenam tes masalah 1b langkah 1 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S6 sudah benar dalam memberikan 

penjelasan mengenai bagaimana kondisi penjual saat mengalami untung, rugi, dan 

impas (S6T1b.1). S6 dikatakan sudah mampu memahami maksud dari soal dengan 

baik, karena mampu menuliskan dengan pemikiran dan bahasanya sendiri. 

Adapaun hasil wawancara peneliti terhadap S6 untuk pertanyaan 1b sebagai 

berikut: 

Peneliti : terus yang 1b. Sudah yakin itu jawabannya  

S6 : emm (berpikir agak lama)  

Peneliti : gimana yakin ?  

S6 : ndak bu, ndak yakin (S6W1b.1) 

Peneliti : mana yang ndak yakin?  

S6 : (berpikir lama lagi, bingung menjawab) (S6W1b.2) 

 

Keterangan Kode: 

S6W1b.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S6W1b.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

 

S6T1b.1 
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Dari hasil wawancara terlihat bahwa S6 tidak yakin dengan jawabannya 

(S6W1b.1) padahal jawaban S6 di tes tertulis sudah benar, tapi bingung 

menjelaskan kembali dengan kata-kata (S6W1b.2).  

 

Gambar 4.23 Jawaban tertulis S6 pada masalah nomor 1c 

Pada jawaban ini peneliti melihat bahwa S6  bingung menghitung persentase 

untung dan rugi dikarenakan kurang memahami rumusnya. S6  hanya mencoba 

menuliskan persentase untung (S6T1c.1), namun hasilnya masih kurang tepat 

(S6T1c.2). S6 kurang memenuhi indikator representasi simbolik dikarenakan tidak 

mampu menuliskan persamaan yang benar. 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan S6, berikut transkip wawancara 

dengan S6. 

Peneliti : ya sudah lanjut ke soal 1c, itu jawaban 

kamu kok langsung seperti itu, coba 

jelaskan? 

 

S6 : ndak paham lo bu (S6W1c.1) 

Peneliti : mencari persentase untung, yang untung itu 

penjual 1, 2, atau 3 

 

S6 : satu  

Peneliti : iya, berarti dicari hasilnya?  

S6 : mencoba menghitung kembali (berpikir 

lama) 

 

Peneliti : sudah yakin? Terus mencari rugi, itu kok 

ndk ada jawabannya, gimana ndk paham 

ya? 

 

S6 : mencari rugi ya bu?  

Peneliti : iya  

S6 : mencoba menghitung kembali untuk mencari  

S6T1c.1 

S6T1c.2 
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rugi (mencoret-coret di kertas) 

Peneliti : Gimana?  

S6 : (kebingungan dan berpikir lama)  

Peneliti : gimana, 2 koma ya jawabannya?  

S6 : diam dan terlihat canggung  

Peneliti : Coba sebisanya saja? Bingung ya?  

S6 : iya, bingung (S6W1c.2) 

 

Keterangan Kode: 

S6W1c.1 : Wawancara 1 jawaban ke-1 

S6W1c.2 : Wawancara 1 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa S6 kebingungan menjelaskan jawaban 

pertanyaan 1c (S6W1c.1), dikarenakan tidak tahu rumus mencari persentase 

untung dan rugi, sehingga belum bisa menemukan jawaban yang benar 

(S6W1c.2).  

Masalah Kedua 

Perhatikan permasalahan berikut. 

Mang Udin adalah seorang penjual telur asin. Setiap hari, Mang Udin 

membeli 500 butir telur asin dari produsen dengan harga Rp 1.500,00 per 

butir. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 2.500,00. Dari hasil 

penjualannya Mang Udin memperoleh untung sebesar 35%. 

a) Tentukan banyak telur asin yang telah dijual oleh Mang Udin  

b) Tentukan nominal keuntungan yang diperoleh Mang Udin. 

 

S6T2a.1 

S6T2a.2 
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Gambar 4.24 Jawaban tertulis S6 pada masalah nomor 2a dan 2b 

Keterangan Kode: 

S6T2a.1 : Subjek keenam tes masalah 2a langkah 1 

S6T2a.2 : Subjek keenam tes masalah 2a langkah 2 

S6T2b.1 : Subjek keenam tes masalah 2b langkah 1 

Berdasarkan Gambar 4.16 S6 tidak mengidentifikasi masalah yaitu 

menuliskan apa yang diketahui dan dicari sebelum mencari jawabannya. Pada 

pertanyaan 2a, jawaban S6 masih kurang benar, S6 tidak bisa menuliskan model 

matematis dengan tepat dari apa yang sudah diketahui pada masalah kedua 

(S6T2a.1). Dari sini, dapat dilihat S6 kurang memahami maksud masalah kedua 

sehingga hasil pekerjaannya kurang benar (S6T2a.2). Sedangkan pertanyaan 2b 

langkah-langkah yang dituliskan S6 kurang benar, S6 mencari lagi nominal 

keuntungan (S6T2b.1) padahal di dalam soal sudah diketahui berapa persen 

keuntungan yang diinginkan oleh mang Udin yaitu 35%. S6 kurang memenuhi 

indikator representasi simbolik karena belum mampu menuliskan persamaan atau 

model matematika dari masalah kedua. 

Selain itu, peneliti juga mengkaji lebih dalam lagi dengan mengamati S6 

menjelaskan kembali hasil jawaban tertulisnya, berikut wawancara peneliti 

dengan S6.  

 

S6T2b.1 
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Peneliti : Ya sudah lanjut soal berikutnya, coba no. 2 

jelaskan maksud dari jawaban kamu itu 

gimana? 

 

S6 : Harga jual di kali harga beli  

Peneliti : kamu yakin rumusnya gitu?  

S6 : (senyam senyum)  

Peneliti : kalau ndak yakin, rumusnya gimana yang 

benar? 

 

S6 : (tidak bisa menjawab)  

Peneliti : bingung, bingungnya dimana?  

S6 : diam (S6W2a.1) 

Peneliti : membuat persamaannya bingung?  

S6 : iya bu (S6W2a.2) 

Peneliti : kalau yang itu, 2b. Tentukan nominal 

keuntungan yang diperoleh mang Udin. Mang 

Udin untungnya berapa persen toh? 

 

S6 : 35%  

Peneliti : iya benar, berarti mencari nominalnya?  

S6 : emm ....(berpikir lama)  

Peneliti : gimana? Persennya dikalikan apa?  

S6 : eee terlihat bingung (S6W2b.1) 

Peneliti : yakin itu jawabannya?  

S6 : belum bu (S6W2b.2) 

Peneliti : ok, sudah ya. Terima kasih  

  

Keterangan Kode: 

S6W2a.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S6W2a.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

S6W2b.1 : Wawancara 2 jawaban ke-1 

S6W2b.2 : Wawancara 2 jawaban ke-2 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa S6 kebingungan menjelaskan masalah 

kedua, dikarenakan tidak memahami masalah kedua (S6W2a.1) dan tidak bisa 

membuat model matematika dari soal cerita yang diberikan oleh peneliti 

(S6W2a.2). Sehingga S6 terlihat bingung memulai menghitung darimana 

(S6W2b.1) dan tidak menemukan jawabannya (S6W2b.2). 
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Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan S6 maka dapat 

disimpulkan bahwa S5 memenuhi lima indikator representasi yaitu (1) mampu 

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah tergolong sangat 

baik pada pertanyaan 1a jawaban tes tertulis, (2) mampu membuat persamaan atau 

model matematis dari representasi lain yang diberikan tergolong kurang baik pada 

masalah pertama tetapi sangat kurang baik pada saat menyelesaikan masalah 

kedua, (3) mampu menulis interpretasi dari suatu representasi tergolong sangat 

baik pada pertanyaan 1b, (4) menulis langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematis dengan kata-kata tergolong sangat kurang dan (5) menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau tes tertulis tergolong kurang mampu karena 

jawabannya banyak yang salah. 

b. Data observasi 

Observasi yang dilakukan yaitu untuk memperoleh informasi tentang 

kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika realistik di dalam kelas. Observasi ini dilakukan secara bertahap yaitu 

pada semester ganjil dan semester genap. Observasi pada semester ganjil 

dilakukan ketika siswa berada pada proses belajar mengajar. Kelas yang di 

observasi adalah kelas 7.2.  

Pembelajaran matematika didalam kelas dilakukan dengan menggunakan 

metode drill. Dari yang diamati, terlihat bahwa siswa yang berkemampuan tinggi 

aktif dan antusias menjawab soal yang diberikan guru, siswa yang berkemampuan 

sedang cukup aktif namun responnya kurang cepat, sedangkan siswa yang 

berkemampuan rendah terlihat bosan dan juga tidak antusias. Namun keaktifan 
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dan respon siswa rata-rata cukup baik ketika guru memberikan pertanyaan disela-

sela menjelaskan materi yang diberikan. Namun siswa yang berani mengerjakan 

di depan kelas hanya itu-itu saja, sedangkan yang lain menunggu ditunjuk oleh 

guru. Selain itu, terlihat juga rata-rata siswa mengerjakan masalah atau soal sesuai 

dengan rumus hingga berkali-kali harus melihat pada buku untuk 

mengerjakannya. Mereka lebih meniru apa yang diajarkan gurunya saja tanpa 

mencari rumus lain yang sekiranya siswa sendiri mampu memahami dan 

menjelaskan dengan bahasanya sendiri.  

Kemudian observasi semester genap yaitu ketika siswa menyelesaikan tes 

dan melakukan wawancara. Pada observasi ini, yang diamati adalah ketika siswa 

menyelesaikan tes dan melakukan wawancara. Saat menyelesaikan tes, ada siswa 

yang terlihat serius, ada siswa yang selalu melihat ke sekelilingnya, ada pula 

siswa yang menyelesaikan tes sambil berbicara ataupun bercanda dengan teman 

sebelahnya. Selain itu ada juga siswa yang menyelesaikan tes tapi menunggu 

jawaban temannya terlebih dahulu atau bisa dikatakan mencontek jawaban teman 

dengan alasan sudah tidak mengerti ataupun lupa rumus. Sedangkan saat 

melakukan wawancara ada siswa yang lancar menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri, ada siswa yang kesulitan mengungkapkan pendapatnya ke dalam bahasa 

verbal, ada pula siswa yang mampu menjelaskan dengan bahsanya sendiri tetapi 

berbelit-belit. Dari sikap yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa setiap siswa 

memiliki cara tersendiri dalam memahami atau menyelesaikan suatu masalah.  
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C. Temuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi, memberikan soal 

tes, melakukan wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi penelitian. 

Terdapat beberapa penemuan yang berkaitan dengan kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VII MTsN 1 Tulungagung dalam menyelesaikan masalah 

matematika realistik pada materi aritmetika sosial. Temuan-temuan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Penggolongan Kemampuan Representasi Siswa 

No. 
Indikator kemampuan 

Representasi Matematis 

Kode Siswa Rata-

rata S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1. Visual: menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah 

A A A B C A A 

2. Simbolik: membuat 

persamaan atau model 

matematis dari representasi 

lain yang diberikan. 

B B A B D D C  

3. Verbal: menulis interpretasi 

dari suatu representasi. 
A A A C D A B 

4. Verbal: menulis langkah-

langkah penyelesaian 

matematis dengan kata-kata. 

B C B D E E D 

5. Verbal: menjawab soal 

dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 

A A A D D E C 

 

Keterangan: 

A = Sangat Baik   C = Cukup   E = Sangat Kurang 

B = Baik    D = Kurang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika realistik adalah sebagai berikut:  
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1. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan akademik tinggi 

a. Aspek representasi visual 

1) Terdapat persamaan antara S1 dan S2 yaitu mampu menggunakan 

representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dibuktikan dengan 

jawaban tes tertulis subjek yaitu mampu memahami masalah kontekstual 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan mereka dapat menyelesaikan dengan 

pemikiran dan bahasanya sendiri tentang apa yang sudah diketahui. 

Kemampuan keduanya tergolong sangat baik dalam menyelesaikan suatu 

masalah dengan menggunakan representasi visual. 

b. Aspek representasi simbolik 

1) Terdapat persamaan antara S1 dan S2 yaitu tergolong baik dalam membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan, 

walaupun ada yang kurang tepat hasil akhirnya. 

2) S1 dan S2 cenderung menuliskan langsung jawaban tanpa menuliskan 

rumusnya terlebih dahulu. 

c. Aspek representasi verbal 

1) Terdapat persamaan antara S1 dan S2 yaitu mampu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Kemampuan kedua subjek ini tergolong sangat baik 

dalam menuliskan interpretasi dari masalah yang diberikan. 

2) Terdapat perbedaan antara S1 dan S2, yaitu S1 tergolong baik dalam 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis walaupun 

belum runtut. Sedangkan S2 cukup baik dalam menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematis. 
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3) S1 dan S2 mampu menjawab soal dengan menggunakan pemikiran dan 

bahasanya sendiri, sehingga tergolong sangat baik. 

 

2. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan akademik sedang 

a. Aspek representasi visual 

1) Terdapat perbedaan antara S3 dan S4 yaitu S3 mampu menggunakan 

representasi visualnya untuk menyelesaikan masalah dengan sangat baik, 

sedangkan S4 tergolong baik dalam menggunakan representasi visualnya 

untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dibuktikan dengan jawaban tes 

tertulis kedua subjek yaitu mampu memahami masalah kontekstual yang 

disajikan dalam bentuk tabel dan mereka dapat menyelesaikan dengan 

pemikiran dan bahasanya sendiri tentang apa yang sudah diketahui, tetapi 

pada jawaban S4 ada yang kurang tepat. 

b. Aspek representasi simbolik 

1) Terdapat perbedaan antara S3 dan S4 yaitu S3 mampu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi lain yang diberikan dengan sangat 

baik pada masalah pertama, sedangkan pada masalah kedua mengalami 

kesulitan. S4 baik dalam membuat persamaan atau model matematika 

walaupun ada yang hasil akhirnya belum tepat. 

2) S3 menuliskan rumusnya sebelum menjawab suatu masalah, sedangkan S4 

cenderung menuliskan langsung jawaban tanpa menuliskan rumusnya 

terlebih dahulu. 

c. Aspek representasi verbal 



116 

 

 
 

1) Terdapat perbedaan antara S3 dan S4 yaitu S3 tergolong sangat baik dalam 

menuliskan interpretasi dari masalah yang diberikan, sedangkan S4 

tergolong cukup baik dalam menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

2) Terdapat perbedaan antara S3 dan S4, yaitu S3 tergolong baik dalam 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-

kata. Sedangkan S4 tergolong masih kurang dalam menuliskan langkah-

langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-kata. 

3) Terdapat perbedaan antara S3 dan S4 yaitu S3 mampu menjawab soal dengan 

menggunakan bahasanya sendiri dengan lancar sehingga tergolong sangat 

baik, sedangkan S4 tergolong kurang karena masih kesulitan menjawab soal 

dengan menggunakan kata-kata atau bahasanya sendiri, terlihat bingung 

untuk menjelaskan jawabannya. 

 

3. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan akademik rendah 

a. Aspek representasi visual 

1) Terdapat perbedaan antara S5 dan S6 yaitu S5 tergolong cukup dalam 

menyelesaikan masalah menggunakan representasi visual, tetapi 

jawabannya masih kurang sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam 

masalah satu, sedangkan S6 sangat baik dalam aspek representasi visualnya.  

b. Aspek representasi simbolik 

1) Terdapat persamaan antara S5 dan S6 yaitu tergolong kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah dengan membuat persamaan atau model matematika 

dari representasi lain yang diberikan. Keduanya kurang memahami rumus 
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dan maksud dari masalah yang diberikan sehingga kesulitan menyelesaikan 

dan tidak menemukan jawabannya. 

c. Aspek representasi verbal 

1) Terdapat perbedaan antara S5 dan S6 yaitu S5 tergolong kurang baik dalam 

menuliskan interpretasi dari masalah yang diberikan, sedangkan S6 

tergolong sangat baik dalam menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

2) Terdapat persamaan antara S5 dan S6, yaitu keduanya tergolong sangat 

kurang dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis 

karena rumus yang digunakan masih salah sehingga bingung melanjutkan ke 

langkah berikutnya.  

3) Terdapat perbedaan antara S5 dan S6 yaitu S6 mampu menjawab soal dengan 

menggunakan bahasanya sendiri namun berbelit-belit dan terlihat kesulitan 

menyampaikan pendapatnya terhadap masalah yang diberikan oleh peneliti 

sehingga tergolong kurang. Sedangkan S6 tergolong sangat kurang dalam 

menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau bahasanya sendiri 

karena banyak diamnya ketika ditanya dan terlihat bingung untuk 

menjelaskan jawabannya. Kedua subjek ini juga belum mampu menuliskan 

jawaban dengan tepat dalam bentuk teks tertulis. 

Adapun peneliti menggambarkan secara keseluruhan kemampuan 

representasi dalam tiga kelompok seperti pada tabel dibawah ini:   
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Tabel 4.7 Rata-Rata Kemampuan Representasi Matematis Siswa dari Aspek 

Visual, Simbolik, Dan Verbal 

 

No. 
Indikator kemampuan 

Representasi Matematis 

Golongan  Rata-

rata Tinggi  Sedang  Rendah  
1. Visual: menggunakan 

representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah 

Sangat 

baik 
Baik  Baik 

Sangat 

baik 

2. Simbolik: membuat 

persamaan atau model 

matematis dari representasi 

lain yang diberikan. 

Baik Baik Kurang Cukup  

3. Verbal: menulis interpretasi 

dari suatu representasi. 

Sangat 

baik 
Baik Cukup  Baik  

4. Verbal: menulis langkah-

langkah penyelesaian 

matematis dengan kata-kata. 

Baik  Cukup 
Sangat 

kurang 
Kurang 

5. Verbal: menjawab soal 

dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. 

Sangat 

baik 
Cukup Kurang Cukup  

Dilihat dari tabel bahwasanya kemampuan representasi siswa yang 

berkemampuan tinggi dan sedang termasuk baik, namun penyelesaian masalah 

yang dilakukan siswa hanya pada satu cara saja dan masih jarang ditemui siswa 

yang memakai cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari ketiga aspek 

representasi matematis yang paling baik dari siswa kelas VII adalah aspek 

representasi visualnya. Rata-rata dari siswa yang berkemampuan tinggi maupun 

sedang, masih memakai cara aman untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya 

mereka mampu menggunakan cara yang lain atau caranya sendiri tapi takut salah. 

Siswa yang berkemampuan tinggi maupun sedang sudah mampu memahami 

masalah kontekstual yang telah disajikan, yaitu mampu menyelesaikan masalah 

dengan bahasa mereka sendiri, dan namun belum begitu mampu menuliskan 

langkah-langkah untuk menjawab suatu permasalahan khususnya soal cerita 

dengan lengkap.   


