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ABSTRAK
•
AWALUDDIN. 2013. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita

Program

Linear pada

Siswa SMK

Negeri

2

Palopo.

(lia@ut.ac.id

dan

djadir@yrnail.com).
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jenis kesalahan siswa yang
dilak.ukan dalam menyelesaikan soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK
Negeri 2 Palopo. 2) Untuk mengetahui penyebah t<Jjadinya kesalahan dalam
menyelesaikan soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Palopo.
Penelitian ini adaJah penelitian kualitatif yaitu menelusuri kesalahan siswa dalam

menyelesaikan soal cerita program Linear pada Siswa SMK Negeri 2 Palopo.

•

•

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang
dipandu oleh tugas penyelesaian soal cerita program linear dan pedoman wawancara
yang valid dan reliabel. :Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berbasis
tugas. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMK Negeri 2 Palopo yang terdiri dari
dua orang subjek yaitu seorang berkemampuan tinggi yang selanjutnya disebut subjek
tinggi (Sn, dan berkemampuan rendah yang sclanjutnya disebut subjek rendah (SR).
Proses penelitiannya mengikuti tahap-tahap: (a) merumuskan indikator kesalahan
dalam penyelesaian soal cerita program linear berdasarkan kajian teori dan penelitian
awal, (b) merumuskan instrumen pendukung (tugas penyelesaian soal cerita
program linear dan pedoman wawancara) yang valid dan reliabel, (c) menetapkan
subjek penelitian dengan menggunak.an tes diagnostik (d) rnelakukan
pengambi1an subjek penelitian, (e) melakukan pengambilan data untuk mengungkap
kesalahan dalam penyelesaian soal cerita program linear, (f) melakukan triangulasi
untuk mendapatkan data yang valid, (g) melakukan analisis data kesalahan dalam
penyelesaian soal cerita program linear, (h) melakukan pembahasan hasil analisis, (i)
melak.ukan penarikan kesimpulan hasil pene1itian. Hasil penelitian menunjukkan: l)
kesalahan yang dilakukan ST dan SR dalam penyelesaian soal cerita program linear
pada tiap tahapan adalah: a) memahami soal. Pada tahapan ini, ST dan SR melakukan
kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta atau istilah-istilah yang dinyatakan
secara eksplisit. b) merencanakan penyelesaian. Pada tahapan ini. ST dan SR
mengalami kesalahan fakta dalam menuliskan model matematika dan fungsi objektif,
c) mengimp/ementasikan penyelesaian. Pada tahapan ini. ST dan SR melakukan
kesalahan fakta, kesalahan konsep dan kesalahan operasi dalam menyelesaian setiap
persamaan untuk menentukan grafik dan menggunakan metode eliminasi dan
subtitusi serta rnenentukan nilai maksimu, d) verifikasi, Pada tahapan ini, ST dan SR
mengalami kesalahan prinsip dalam membuktikan kembali jaw-aban dari setiap
langkah soal cerita program linear. 2) Penyebab Tetjadinya Kesalahan ST dan SR
dalam Menyelesaian Soal Cerita Program Linear pada setiap tahapan adalah: a)
memahami soa/. Pada lahapan ini, ST dan SR melakukan kesalahan faktual dalam
memahami fak:ta-fakta atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit disebabkan
karena tidak paham tentang makoa kalimat paling sedikit atau tanda (2) dan kalimat
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maksimwn memuat atau tanda (:$;) dalam soal cerita program linear, b)
merencanakan penyelesaian. Pada tahapan ini, ST dan SR mengalami kesalahan fakta
dalam menuliskan model matematik.a dan fungsi objekti disebabkan karena subjck
tersebut tidak tahu mana yang dimaksud model matematika yang terkait dengan
bentuk pertidaksarnaan, c) mengimplementasikan penyelesaian. Pada tahapan ini, ST
dan SR melakukan kesalahan fakta, kesalahan konsep dan kesalahan operasi dalam
menyelesaian setiap persamaan untuk menentukan grafik dan menggunakan metode
eliminasi dan subtitusi serta menentukan nilai maksimum disebabkan karena subjek
tersebut tidak tahu bagaimana menentukan titik potong untuk setiap persamaan serta
subjek tersebut tidak tahu bagaimana menggunakan metode eliminasi dan subtitusi,
kemudia bagaimana cara menentukan fungsi objektif untuk menentukan hasil akhir
dalam menyelesaikan soal cerita program linear, d) verifikasi, Pada tahapan ini, ST
dan SR mengalami kesaJahan prinsip dalam membuktikan kembali jawaban dari
setiap langkah soal cerita program linear, disebabkan karena subjek tersebut tidak
tahu bagaimana cara membuktikan bahwajawaban yang diperoleh adalah benar.
Kala Kunci: anal isis kesaiaban, tes diagnostik
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ABSTRACT
<

A WALUDDIN. 2013. Error analysis students in solve story of the Problem program
linear on the Students SMK Negeri 2 Palopo. (lia@ut.ac.id and djadir@ymail.com).
Objective of research is: I) To determine types of error students in solve
story of problem Program linear in the class students X SMK Negeri 2 Palopo. 2) To
Detennine cause of the error in solve program linear word the problems in the class
X SMK Negeri 2 Palopo. The research is a qua1itative that is investigate error
students for solve story of the problems program linear on Students of SMK Negeri 2

•

•

•

Palopo. SMK Negeri 2 Palopo. The instrument in this study is a researchers
themselves as the main instrument guided by a story about the completion of the task
and the program linear guidelines are valid and reliable interview. Data collection
was conducted by a task based interview. The subjects were students of class X of
SMK Negeri 2 Palopo consisting of two subjects is a highly capable hereinafter
referred to as subject height (ST), and low ability subjects hereinafter called low
(SR). Research process follows the steps of: (a) formulate an error indicator in the
resolution of linear programming word problems based on the study of theory and
research outset, (b) formulate a supporting instrument (task completion linear
programming word problems and interview guides) are valid and reliable, (c) sets the
subject of research by using diagnostic tests (d) conduct research subjects taking,
(e) data collection to uncover errors in the completion of linear programming word
problems, (f) perform triangulation to obtain valid data (g) perform data analysis error
in a story about the completion of the linear program, (h) conduct the discussion on
the analysis, (i) the conclusion of the research. The results showed: I) the mistakes
made by STand SR in progress about the story at every stage of the linear program
are : a) understand the problem. At this stage, ST and SR commit factual errors in
understanding the facts or terms arc stated explicitly, b) the settlement plan. At this
stage, STand SR experienced a factual error in writing down the mathematical model
and objective function, c) impJementing the settlement. At this stage, ST and SR
commit factual errors, misconceptions and errors in resolving any operation to
determine the graphs and equations using elimination and substitution methods and
determine the value maximum. d) verification, At this stage, ST and SR experienced
an error in principle prove return an answer of every step word problems linear
programming. 2) The Causes Errors in resolving ST and SR Linear Programming
Problem story at each stage are: a) understand the problem. At this stage, ST and SR
commit factual errors in understanding the facts or terms are stated explicitly due to
misconceptions about the meaning of a sentence or at least a sign and maximum
sentences or sign in to load linear programming word problems. b) plarmed
completion. At this stage, ST and SR experienced a factual error in writing down the
mathematical model and the functions of objectivity is because the subject does not
k11ow which mathematical model is associated with a form of inequality,
c) implementing the settlement . At this stage, ST and SR commit factual errors,
misconceptions and errors in resolving any operation to determine the graphs and
equations using elimination and substitution methods and determine the maximum
iv
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value is because the subject does not know how to determine the cut points for each
equation, and the subject does not know how to use the methcx:l of elimination and

substitution, then to determine how the objective function to determine the final
results in solving word problems of lineae programming, d) verification, At this stage,
STand SR experienced an error in principle proves again the answer of every step
word problems linear programming, is because the subject does not know how to
prove that the correct answer is obtained.
Keyword: analysis on mistakes, diagnostic test

•

•
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas data hasil penelitian tentang analisis kesalahnn
siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita program linear. Penentuan subjek
dalam penelitian ini digunakan tes diagnostik dan Pengumpulan data penelitian ini
menggunakan tes diagnostik dan pedoman wawancara berbasis tugas. Hasil

menyelesaikan masalah soaJ cerita program linear akan digunakan untuk
menganalisis analisis kesalahan yang dilakukan siswa. Sedangkan hasil
wawdilcant digunakan untuk

memvetifika~i,

mendapatkan data tambahan dan

triangulasi data pene1itian. Sebagaimana yang dituliskan pada Bah lll bahwa
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggambarkan apa ada.nya

tentang subjek penelitian yang dipilih dalam hal ini adalah seorang subjek
berkemampuan tinggi, dan seorang subjek berkemampuan rendah untuk
mengungkap analisis kesalahan siswa SMK daJam menyelesaikan masalah soal

cerita program linear.
Mempetjelas dan mempertegas serta menganalisis secara rinci proses
penelitian ini, maka akan diuraikan tabapan-tahapan yang telab dilakukan
sehingga sampai pada pembabasan basil penelitian. Tabapan yang dimaksudkan
adalab; (a) proses penelitian tabap persiapan, (b) hasil penelitian tabap

pembahasan.

77
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A.

Proses Penelitian Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan peneJitian, mengkaji teori yang relevan dengan

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soaJ cerita program linear wttuk
mendapatkan teori konscptua1 berupa indikator analisis kesalahan siswa dalam
menyelesaikan soa1 cerita program linear seperti yang dipaparkan pada bah II
sebelumnya.

1. Observasi lapangan
Pada tahap observasi, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui
penentuan kelas peneJitian. maka Jangkah yang dilakukan adaJah peneJiti
diskusi dengan salah satu guru matematika yang mengajar di keJas X dan
didukwtg selain dari guru matematika yang juga mengajar pada kelas X untuk
penentuan kclas . Dan dari hasil pertimbangan beberapa guru khususnya guru

matematika maka dipilih kelas X Otomotif (KR). Dengan pertimbangan kclas
yang dipilih adalab kelas yang memiliki kemampuan heterogen dalam hal ini
kemampuan matematikanya da1am kategori baik,

kela~

tersebut sudah pemah

diajarkan materi program linear dan berdasarkan rekomendasi para guru
babwa kelas tersebut lebih komunikatif dibanding kelas lain, sehingga
memudahkan pada saat wawancara.

2. Instrument penelidan
Berdasarkan

basil

observasi

dalam

penentuan

kelas

untuk

mendapatkan calon subjek penelitian, maka peneliti menyusun instrument
penelitian berupa (1) tes diagnostik sebagai alat ukur untuk mengetahui

analisis kesalahan siswa dalam rnenyelesaikan soal cerita yang berkaitan
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dcngan

materi

program

linear.

(2)

pedoman

wawancara

untuk

mendeskripsikan analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
program linear. wawancara ini dilakukan langsung oleh peneliti- (dalam hal ini

peneliti bertindak sebagai instrumen utama). Untuk menggunakan kedua
instrument ini, terlebih dahulu divalidasi oleh oleh dua orang pakar di bidang

pendidikan matematika, sehingga Jayak digunakan. Lebih jelasanya, kedua
instrument tersebut dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a. Tcs diagnostik

Pada tes diagnostik tersebut digunakan Wltuk mengwnpulkan data
tentang analisis analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
program linear. Menyelcsaikan soal cerita program linear berdasarkan
dengan indikator dalam peneJitian ini, maka disusun tcs diagnostik yang
mampu mengungkap aspek-aspek yang akan ditehti. Sehingga tes
diagnostik ini dipersiapkan dengan menempuh beberapa tahapan sebagai
berikut
I) T elaah ruang lingkup materi dan soal yang berkaitan dengan lingkaran

dari berbagai buku yang berdasarkan Kurikulum Tmgkat Satuan
Pendidikan. Penelahan soal ini dimak:sudkan untuk memilih soal yang

dianggap mampu mengungkap anaJisis kesalahan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita program linear.

2) Memilih dua soal yang berbentuk soal cerita lengkap dengan
jawabannya. Kedua soal tersebut tidak: sama dan mampu mengungkap

apa yang akan diteliti.
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3) Melakukan validasi pakar sekaligus konsultasi.
Hasil validasi dua orang pakar dilakukan revisi berdasarkan
saran dari validasi instrument. Validasi dua orang pak:ar difokuskan
pada validasi konstruk dan isi. Adapun basil revisi seteJah divalidasi
pertama oJeh validator atau pakar adalah:

Hasil penilaian validator-1 dan va1idator-2 untuk tes diagnostik
adalah: a) soal dengan indikator isi tes diagnostik telah sesuai (namun
Yalidator

meminta

agar

salah

satu

diantara

kedua

soal

dipertimbangkan agar diganti dcngan soal jelas perbedaannya tanda
lebih besar dan lebih kecil di model matematika nantinya), b)
perumusan petunjuk pengeljaan soal masih belum jelas, c) maksud

soal sudah jelas, d) soal sudah mencakup semua aspek yang akan
diukur, e) bahasa yang digunakan pada soal cerita program linear telah
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, f) kalimat soal cerita tidak
mengandung arti ganda, dan yang terkhir g) rumusan kalimat soal
cerita jelas, menggunakan bahasa yang scderhana bagi siswa, mudah
dipahanti, dan menggWlakan bahasa yang dikenal siswa.

Hasil penilaian validator-1 dan validator-2 untuk tes diagnostik
menumtiukkan bahwa tes diagnostik te!ah memenuhi validitao:;
konstruk, namun belum valid secara isi, sehingga pelu diadakan revisi.
Selaqjutnya tes diagnostik (draft-!) direvisi sesuai saran kedua
•

validator, kemudian basil revisi divaHdasi kembali oleh validator-1
dan validator-2. Hasil validasi ke-2 oleh validator-1 dan validator-2
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menunjukkan bahwa tes diagnostik sudah dapat digunakan untuk
mengungkap apa yang akan diteliti pada subjek penclitian.

b. Pedornan wawancara
Instrumen pedoman wawancara dalam penelitian ini berbasis tugas.

lnstrumen pedoman wawancara tersebut digunakan untuk melakukan

wawancara semi terstruktur, dalam artian pertanyaan-pertanyaan dalam
wawancara hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan
dikembangkan pewawancara selama melakukan wawancara. Dengan
dcmikian pertanyaan untuk setiap siswa tidak barns sama, tergantung
jawaban subjek pada tes diagnostik dan pada saat \\'aWancara
Untuk mendapatkan pedoman wawancara, sebagaimana disebutkan
di atas, maim dilakukan langkah-langkah sehagai berikut:
1) Merumuskan dmf!:-1

pedoman wawancara yang mengacu pada

indikator analisis kesalahan siswa ditinjau dari kemampuan awal yang

akan diteliti.
2) Draft-1 pedoman wawancara divalidasi konstruk dan isi olch dua
validator. Validasi isi yang dimaksudkan adalah kctepatan pertanyaan
dengan indikator tahapan yang diungkap. Sedang validasi konstruk
yang dimaksud adalah penggunaan bahasa. Hasil validasi oJeh kedua

validator tersebut menunjukkan bahwa pedoman wawancara telah
memenuhi validasi isi dan konstruk, saran perbaikan hanya pada
•

penulisan atau bahasa.
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Berdasarkan basil

validasi

tersebut, disimpulkan bahwa

rumusan pedoman wawancara layak digunak.an dalam penelitian ini.

B. Proses Penelitian Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah
pemilihan subjek penelitian dengan memberikan tes diagnostik kepada kelas yang
sudah ditetapkan yaitu kelas X Otomotif (KR) dengan jurnlah soal tes diagnostik
denganjenis soal uraian yang sudah divalidasi olch dua orang pakar.

1. Pemilihan subjek penclitian
Subjek penelitian dipilih dengan langkah-langkah, pemberian tes
•

diagnostik, kemudian merneriksa basil pekerjaan siswa dan dianalisis. Hasil

peketjaan siswa tersebut selanjutnya diklarifikao;;i untuk melihat siswa yang
berada pada kategori tinggi dan siswa yang berada pada kategori rendah yang

akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Setelah diklasifikasi mana yang
berada pada kategori tinggi dan mana yang berada pada kategori rendah maka

dipilih masing-rnasing 1 orang siswa dengan cara random sampling dari setiap
kategori yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian untuk analisis analisis
kesalahan siswa dalam menyeiesaikan soal cerita program linear. Adapun
pengolompokan hasil tes kemampuan awal dapat dilihat dari Tabel klasifikasi
berikut:

•

I

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

42635

83

Tabel4.1. Klariflkasi subjek tinggi (ST) dan subjek rendah (SR)
Pada tes Diagnostik
Skor

Kategori

Jumlah Siswa

68-100

Tinggi

3

0-67

Rendah

25

Pada Tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa s1swa yang bcrada pada

kategori tinggi scbanyak 3 orang siswa dan yang berada pada kategori rendah
sebanyak: 25 orang siswa. Maka peneliti mengambil masing-masing I orang

siswa yang berada pada kategori tinggi dan yang berada pada kategori rendah
dengan cara random sampiling untuk dijadikan subjek penelitian. Siswa yang
0

dipilih pada kategori tinggi atas nama Reinaldi Syarif dijadikan sebagai subjek

tinggi (ST) dan siswa yang dipilih yang berada pada kategori rendah atas

nama Pennadi Kusuma dijadikan sebagai subjek rendah (SR), kedua siswa ini
dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Kemudian dari kedua subjek
yang dipilih akan diadakan wawancara untuk menganalisis kesalahan siswa.

2. Pengumpulan data
Pada tahapan pengumpulan data dilakukan setelah penentuan subjek
penelitian yaitu subjek tinggi (ST) dan subjek rendah (SR) dengan memberin
tes diagnostik. Data yang diperoleh dari subjek tinggi dan subjek rendah
dengan tes diagnostik tersebut berupa basil pekeljaan kedua subjek

selanjutnya ditransfom1asi untuk dijadikan bahan wawancara. Wawancara ini
bertujuan untuk menelusuri informasi tentang analisis kesalahan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita program linear.
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Adapun langkah-langkab pengumpulan data dijelaskan sebagai
berikut: (I) melakukan kesepakatan dengan subjek tentang waktu dan tempat
pengambilan data dalam hal ini peneliti akan memberi tes diagnostik; (2)
sebclum proses pengambilan data dilakukan, pcneliti menanyakan kesiapan
subjek; (3) menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, antara lain:
kamera, alat perekam, kertas, pena, dan

buku catatan; (4) dilakukan

pengambilan data dengan cara subjek diberikan tes diagnostik (TO). Dari basil

pekerjaan siswa pada subjek tinggi (ST) dan subjek rendah (SR), maka
peneliti memeriksa hasil pekeijaan tcs diagnostik (TD) subjek tersebut.
Selanjutnya dilakukan v. . awancara kepada setiap subjek. Hasil wawancara
•

pertama pada subjek tinggi (ST) dan subjek rendah (SR) yang sudah direkam
maka dibuat kedalam bundel-1 seperti pada Jam pi ran B. Selanjutnya dilakukan
wawancara kedua kepada setiap subjek dan basil wawancara kedua dari kedua

subjek tersebut dibuat kedalam bundel-lljuga dapat dilihat pada lampiran B.

C. Paparan Data dan Validasi Data Subjek Tinggi (ST) pada Tes Diagnostik
(TD) tentang Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita
Program Linear

1. Paparan Data ST tentang Hasil Tes Diagnostik (TD) dan Data Hasil
Wawancara Soal Nomor 1
a. Paparan Data Hasil Tes Diagnostik TD Soal Nomor 1

Diketahui luas lahan parkir 180 m2• luas parkir rata-rata un.tuk mobil
pribadi 4 m2 dan mobil boks 6

nl

Parkir maksimum memuat 40

kendaraan. Biaya parkir untuk mobil pribadi dan boles berturu-turul
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Rp2.000,00 dan Rp/.500,00 per jam. Bearapakah penghasi/an maksimum
yang diperoleh parldr tersebut?
Selesaiakanlah soa/ diatas dengan mengikuti langkah-langkah dibawah
ini:

a) Tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan.
b) Buatlah model matematikanya.
c) Gombar grafik model matematika yang kamu buat.

d) Beri arsiran daerah penyelesaian dari gambar grafik
e) Buktikan kebenaranjawabanmu.
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Sll:.JW-70

b. Paparan Data Hasi Wawancara Pertama TD Soal Nomor 1
Wawancara pada bagian ini

bertujuan untuk menganalisis

kesalahan subjek tinggi (Sl) dalam menyelesaikan soal cerita program

linear. Pertama subjek diberi soal tes diagnostik. kembali dan tidak
memperlibatkan basil pekerjaan subjek sebelumnya, selanjutnya dilakukan
wawancara seperti berikut:

Kode

P/J

ST-Jl-00/

p

Coba baca kembali soal nomor 1

ST-Jl-00/

J

Membaca soal

ST-Jl-002

p

Apa yang komu ketahui

ST-Jl-002

J

Luas /ahan parkir 180 meter persegi. luas parkir

Uraian

untuk mobil pribadi 4 meter persegi dan luas parkir
untuk mobil boks 6 meter persegi.

ST-Jl-003

p

Apa/agi..

ST-Jl-003

J

Parldr maksimum 40 kendaraan. Biaya parkir untuk

mobil prihadi dan boks berluru-turut 2. 000 rnpiah
dan /.500 rupiah
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ST-1 1-004

P

Apa maksudnya maksimum da/am soa/ itu

ST-11 -004

J

Apa pak

ST-JJ-005

P

Apa maksudnya maksimum memuat 40 kendaraan

ST-11 -005

J

Luas parkiran pak

ST-11-006

P

Apayangditanyakan

ST-1/-006

J

Penghasilan maksimum

ST-11-007

P

Apa maksudnya maksimum

ST-11-007

J

Penghasilan tertinggi yang diperoleh

ST-11-008

P

Siapayang memperoleh nilai tertinggi

ST-11 -008

J

diam

ST-11-009

P

Okey lanjut, terus apa /agi

ST-11-009

J

Jodi penyelesaiannya pak x

=

mobil pribadi, y

mobil boks

ST-11-010

P

Yang mana model matematikanya

ST-11 -010

J

lni pak (subjek menunjuk)
)(

f "' '

40

4 x '- G':l ' I So
ST-11 -011

P

Ka/au fungsi objektifnya yang mana

ST-11-011

J

Jnijuga pak (subjek menunjuk)
f '::! ' .l/0
X !- G<j:; 180

)(

4
ST-11 -OJ 2

P

Se/anjutnya apa maksudnya fungsi objektif

ST-11-012

J

Menentukannilaixdanypak

ST-1 1-013

P

Bagaimana cara menentukan nilai x dany

ST-11-013

J

180 di bagi 6

ST-11-014

P

Berapa ni/ai x nya

ST-11-014

J

30

ST-11-015

P

Knlauni/aiynya

f>T-11-015

J

10

ST-11-016

P

Kenapa hisa 10 bagaimana caranya
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ST-11-016

J

x-nya 30jadiy-nya 10

ST-11-017

P

Caranya bagaimana

ST-11-017

J

30 + 10 ~ 40.

ST-ll-018

P

Bagaimana cara mencari ni/ai x nya seperti
dijabannmu ini

ST-11-0 18

J

Begini pak

3c

-~" i c

0

40

(subjek menunjuk

hasil pekerjaanya)

ST-11-019

P

Se1anjulnya

ST-11-019

J

Disubtitusi pak, ganti ni/ai x-eya 30, y-nya /0 jadi
dapat

180,

seperti

ini

pak

tJi;.c~G ( 10 I '___t_&C
120 t 6c < reo
ST-11-020

P

Bagaimana cara menggambar grafik, coba gambar
disitu

•

ST-11-020

J

(subjek menggambar grafik)
r - ---.L..--

---

ST-11-021

P

Yang mana daerah penyelesaiannya

ST-11-021

J

Yang ini pak (subjek menunjukyang diarsir kedalam)

ST-1 1-022

P

Kenapa diarsir sampai disini kenapa tidak terus
tunm

ST-11-022

J

Batas garis grafik disini pak (.rnbjek menunjuk garis

sumbu x dan sumbu y)
ST-11-023

p

Bagaimana cara menentukan titik potong

ST-11-023

J

Menggunakan eliminasi

ST-11-024

p

Terns bagaimana caranya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

42635

89

ST-11-024

J

Begini pak (subjek menurifuk lwsil pekerjaanyu)

"' ~o~ 'lt)CQ -. '~ o em, r::_
to x ·~oo: ,s-.a:t:.oo

er.·'' ooo
~

ST-1 1-025

P

--____ _

Coba tu/iskan disitu cara eliminasi yang lain yang
komutahu

ST-l/-025

J

diam

ST-J/-026

P

Nilai apa yang diperoleh disitu

ST-11-026

J

Penghasilan minimum

ST-11-027

P

Berapa penghasilan minimumnya

ST-J/-027

J

60.000dan 15.000ditambohkanpak

ST-11-028

P

Terus apayang diminta dari soa/ nomor 1

ST-l/-028

J

Nilai maksimum

ST-1 J-029

P

Berapa nilai maksimumnya

ST-11-029

J

75.000 pak

ST-11-030

P

Bagaimana caranya dapat nilai maksimummya

ST-11-030

J

Difumlahkan nilai minimumnyapak

ST-l/-031

P

Yakin denganjawabannyJ

ST-!J-031

J

Diam sambiltersenyum

ST-11-032

P

Bagaimana caranya mengetahui bahwa jawabanmu
benar

ST-/J-032

J

Dika/ikan pak 30 kali 2000 didapat 60.000

ST-11-033

P

10 kali 1500 sama dengan 15.000, hasilnya
dijumlahkan dapat 75.000
Ada cara lain memhuktikan kebenaranjawabanmu

ST-J/.{}33

J

Saya rasa sudah benar inipak

ST-11-034

P

Jadi betul jawabanmu ini (peneliti menurifuk hasil

pekerjaan subjek)
ST-JI-034

J

lya betulmipak

ST-l/-035

P

Okey terimaksih alas kesempatannya

ST-JJ-035

J

Sama-samapak
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Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik daa petikan

wawancara pertama ill soal nomor 1 di atas, disimpulkan bahwa basil
analisis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soaJ cerita program linear
pada setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut:

I) Memahami soal

Pada tahapan ini, subjek tinggi (ST) mengaJami kesalahan yaitu:
a) Subjek tinggi (S'D tidak memahami makna maksimwn memuat

(tanda lebih kecil) yang dinyatakan secara cksplisit dalam soal
cerita program linear (ST-11-004, ST-11-005)
b) Subjek tinggi (ST) mengalami kcsalahan dalam memahami fungsi
objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program

linear (.~T-JI-012)
c) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear
(ST-11-002, ST-11 -006)

d) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalarn memahami metode
eliminasi daa subtitusi soal cerita program linear (ST-11-023, ST11-024,ST-JI-019)

2) Merencanakan penyelesaian
Pada tahapan ini. subjek tinggi (sn mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalarn pertidaksamaan
atau model matematika soal cerita program linear (ST-11-01 0)
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b) Subjek tinggi (ST) mengalmni kesalahan dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (ST-11-011)

3) Mengimplementao;ikan penyelesaian
Pada

tahapan

ini,

subjek

tinggi

(Sl)

mengalami

kesalahan

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam menentukan titik
potong untuk setiap persamaan garis (ST-11-013, ST-11-014, ST-

11-015, ST-11-016)
b) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menggambar
grafik (ST-11-020)
c) Subjek tinggi (Sn mengalami kesalahan dalam menentukan batas

arsiran daerab daerab penyelesaian (ST-11-021, ST-11-022).
d) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalaban dalarn menentukan daerab
penyelesaian (ST-11-020)
e) Subjek

tinggi

(ST)

mengalarni

kesalaban

tentang

konsep

penye1esaian persarnaan dengan menggunakan metodc climinasi

dan subtitusi (ST-11-019, ST-11-024)
1) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalarn menentukan nilai
minimum (ST-11-027, ST-11-029).

4) Verifikasi
Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalaban dalarn membuktikan kembali
•

jawaban dari setiap langkab snal cerita program linear (ST-1 1-032)

'
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c. Paparan Data Hasi Wawancara Kedua Tes Diagnostik Soal Nomor 1

Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis
kesalahan subjek tinggi (S'D untuk tes diagnostik pada soal nomor 1 ·dalam

menyelesaikan soal cerita program linear. Selanjutnya Subjek mcmbaca
soal tes diagnostik pada nomor 1 dan akan mernperlihatkan kembali hasiJ

pekerjaan subjek sebelumnya, kemudian dilakukan wawancara seperti
berikut:

Kode

P/J

Uraian

ST-12-001

P

Ketemu lagi ya, boca dulu soal yang nomor I

ST-12-001

J

Subjek membaca soa/

ST-12-002

P

Apayang diketahui dalam soa/ nomor 1

ST-12-002

J

Diketahui luas lahan parkir 180 meter persegi. luas
parldr rata-rata untuk mobil pribadi 4 meter persegi

dan mobil boks 6 meter persegi. Parkir maksimum
memuat 40 kendaraan. Biaya parkir W7tuk mobil

pribadi dan boks berturu-turut Rp2.000,00 dan
Rp1.500,00 per jam.
ST-12-003

P

Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 1

ST-12-003

J

Penghasilan maksimum

ST-12-004

P

Apa maksudnya maksimum dalam soal itu

ST-12-004

.I

Pendapatan parldran

ST-12-005

P

Apa maksudnya makrimum memuat 40 kendaraan

ST-12-005

J

Luas parkiran hanya 40 kendaraan saja

ST-12-006

P

Apa yang maksudnya biaya parkir unJuk mobil
pribadi dan boks berturu-turut Rp2. 000,00 dan
Rpl.500,00 per jam

I
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ST-11-006

J

Biaya parker untuk mobil pribadi 1.000 dan boks
1.500 i«<lau mobil porkir

ST-12-007

P

Kalaufongsi objektifApo maksudnya

ST-11-007

J

Pendapotan uang untukparkir nanti

ST-1 1-008

P

Selanjutnya apa lagi yang i«<mu lakui«<n

ST-1 1-008

J

Penyelesaianrrya pak

ST-12-009

P

Terus apa lagi

ST-1 2-009

J

Jadi penyelesaiannya pak x

mobil prihadi, y =

mobil boks
ST-11-010

P

Terus apa lagi

ST-11-010

J

Dapat Jni pak (subjek menunjuk)

•

>(

f 'j ;

40

4X'"G<j,!Uo
ST-12-011

P

Selanjutnya apa Jagi yang kamu lakukan

ST-12-011

J

Menentukan nilai x dan y pak

ST-11-011

P

Bagaimana cara menentukan nilai x dan y

ST-12-011

J

180dibagi6

ST-11-013

P

Berapa nilai x rrya

ST-12-013

J

30

ST-11-014

P

Kalau nilaiy rrya

ST-11-014

J

10

ST-12-0 15

P

Kenapa bisa 10 bagaimana caranya

ST-12-015

J

x-rrya30jadiy-rrya/O

ST-12-016

P

Caranya bagaimana

ST-11-016

J

30 + 10 ~ 40,

ST-12-0 17

P

Bagaimana

cara

mencari nilai x nya seperti

dijabannmu ini

ST-11-017

J

Begini pak (subjek menunjuk hasil pekerjaarrya)

:?o +- to "" 4a
ST-11-018
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ST-12-018

J

Disubtitusi pak, ganti nilai x-nya 30, y-nya 10 jadi
dapat

I 80,

seperti

ini

pak

~LL-;c )__:!__~ ( 10 I ' rIW
IZO t 6c <180
ST- I 2-0I 9

P

Killau fungsi objektifnya yang mana lagi

ST-12-019

J

1ni pak (.,ubjek menunjuk)

f '::1 '

)(

4

LfO

x t- ~ '1 • I

oo

ST-1 2-020

P

Sekorang grafikmu, coba gambar lagi grafikmu disitu

ST-1 2-020

J

sama pak, begini sqja grafik yang saya tahu

•

--I-

~

--~--

--

--

---

-

'

3

-~-

--:;-0J<P.~,-- ~-..----t-...,._..,.. lj

---------

ST-12-021

P

Kalau begitu jelaskon grafiknya apa maksudmu
sampai sumbuh x-nya keatas dan sumbuh y yang

dibawah
ST-12-021

J

4x + 6y

~180,

jadi x adalah 30 dan y-nya sama

dengan 10
ST-1 2-022

P

Yang mana daerah penyelesaiannya

ST-12-022

J

Yang ini pak (subjek menunjuk yang diarsir)

ST-12-023

P

Kenapa berhenti samapai dititik potong sumbuh x dan

ysaja.
ST-12-023

J

Balas garis grafiknya samapai disini pak (subjek
menunjuk perpotongan sumbu x dan sumbu y)

ST-12-024

P

Terus apa lagi yang anda lakukon setelah itu

ST-12-024

J

Menentukan nilai maksimumnya
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ST-11-015

P

Terusbagaimanacaranya

ST-11-015

J

Begini pak (subjek menunjuk hasil pekerjaanya)

'30
l( 1@
--·
I

~ ~0

r.a;'"'

0 X •~00 ' \) .CW, 00

Ef-1' OoO ______ _
- - _::--_.:=:.

•

ST-1 2-026

P

Berapa nilai ma/csimumnya yang kamu dapatkan

ST-11-016

J

75. 000 pak

ST-11-017

P

Adacaralainyangkamutahu

ST-11-017

J

Tidakadapak

ST-11-028

P

Yakin denganjawabannya

ST-12-028

J

Diamsambiltersenyum

ST-12-029

P

Bagaimana caranya mengetahui bahwa jawabanmu
benar

ST-11-019

J

Diujipak

ST-12-030

P

Cara bagaimana

ST-11-030

J

Dikalikan pak 30 kali 1000 didapat 60.000
10 kali

1500 sama dengan

15.000,

hasilnya

dijumlahkan dapat 75. 000
ST-12-031

P

Ada cara lain yang bisa kamu gunakan untuk menguji
kebenaran jawabanmu

ST-12-031

J

Tidakada lagi pak

Sf'- I 2-032

P

Jadi selanjutnya bagaimana

ST-11-031

J

Jadi penghasilan yang diperoleh ada/ah 75.000

ST-11-033

P

Okey kalau begitu terimaksih alas kesempatannya

ST-11-033

J

iyapak
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Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan

wawancara kedua TD soal nomor 1 di atas. disimpulkan bahwa hasil
analisis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal cerita program linear
pada setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut:
I) Memahami soal
Pada tahapan ini, subjek tinggi {ST) rnengaJami kesalahan yaitu:

a) Subjek tinggi (ST) tidak memahami makna maksimum memuat
(tanda lebih kecil) yang dinyatakan secara eksplisit dalan1 soal
cerita program linear (STc 12-004, ST-12-005, ST-12 -006)
•

b) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam memahami fungsi
objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalarn soal cerita program
linear (ST-12-007)
c) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalam menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear
(ST-12--002, ST-12-003)

d) Subjek tinggi (ST) mengalanti kcsalahan dalarn memahanti metode
eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear (ST-12-018)
2) Merencanakan pcnyelesaian
Pada tahapan ini, suhjek tinggi (ST) men gal ami kesalahan yaitu:

a) Subjek tinggi

(ST)

mengalarni

kesalahan

dalarn

menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear

•

(ST-12-009, ST-12-010)
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b) Subjek tinggi (SD mengalami kesalahan dalam membuat fungsi
objektifsoal cerita program linear (ST-12-0/9)
3) Mengimplementasikan penyelesaian

Pada tahapan

ini,

subjek

tinggi

(SD

mengalarni

kesalahan

penye1esaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalarn menentukan titik
potong untuk setiap persamaan garis (ST-/2-014, ST-12-015, ST-

/2-016, ST-12-017)
b) Subjek tinggi (SD mengalarni kesalahan dalarn menggarnbar
grafik (ST-12-020)
c) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan batas

arsiran daerah daerah penyelesaian (ST-12-023).
d) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalarn rnenentukan daerab

penyelesaian (ST-12-022)
e) Subjek

tinggi

(ST)

mengalarni

kesalahan

tentang

konsep

penyelcsaian persamaan dengan menggwtakan metode elirninasi

dan subtitusi (ST-12-0/8, ST-12-025)
f) Subjek tinggi (SD mengalarni kesalahan dalarn menentukan nilai
minimum (ST-12-026, ST-12-030).
4) Verifikasi
Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalaban dalarn membuktikan kembali
jawaban dari setiap langkab soal cerita program linear (ST-12-031)
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d. Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang Analisis kesalahan Hasil
Wawancara Pertama dan Hasil Wawancara Kedua Soal Nomor 1
Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang analisis kesalahan
subjek tinggi (ST) dalam menyelesaikan soal cerita program linear pada
sitiap tahapan. Validasi data dilakukan dcngan cara membandingkan data
basil Wa\vancara pertama dan data hasil \"\'awancara kedua pada soal nomor

l. Perbandingan data wawancara pertama dan data hasil wawancara kedua
pada soal nomor I ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.2. Perbandingan Data Wawancara Pertama dan
Data \Vawancara Kedua Soal Nomor 1ST pada setiap Tahapan
Data Wawancara Pertama

Data \Vawancara Kedua

Memaharni soa1

Pada tabapan ini yaitu: (I) Subjek

Pada tabapan ini yaitu: (I) Subjek

tinggi (ST) tidak memaharni makna

tinggi

maksimurn

makna maksimum memuat (tanda

kecil)

•

memuat (tanda lebih

yang

dinyatakan

secara

lebih

(ST)

kecil)

tidak

yang

memaharni

dinyatakan

eksplisit dalam soaJ cerita program

secara eksplisit dalam soal cerita

linear (ST-11-004, ST-11-005}, (2)

program linear (ST-12-004, ST-

Subjek

mengalarni

12-005, ST-12-006), (2) Subjek

kesalahan dalarn memaharni fungsi

tinggi (ST) mengalarni kesalahan

objektif yang

secara

dalarn memahami fungsi objektif

eksplisit dalam soal cerita program

yang dinyatakan secara eksplisit

linear (ST-11-012),

(3) Subjek

dalarn soal cerita program linear

tinggi (ST) mengalarni kesalahan

(ST-12-007}, (3) Subjek tinggi

dalam

yang

(ST) mengalarni kesalahan dalarn

diketabui dalarn bentuk verbal pada

menuliskan apa yang diketahui

soal cerita program linear (ST-11-

dalarn bentuk verbal pada soal

002, ST-11-006}, (4) Subjek tinggi.

cerita program linear (ST-12-002,

tinggi

(ST)

dinyatakan

menuliskan
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(ST) mengalami kesalahan dalam

ST-12-003), (4) Subjek tinggi

rnemahami metode eliminasi dan

(ST) mengalami kesaJahan dalam

subtitusi soal cerita program linear

memahami rnetode eliminasi dan

(ST-/J-023, ST-11-024, ST-II-019)).

subtitusi

soal

cerita

program

linear (ST-12-018)
Merencanakan penyelesaian
Pada tahapan ini, (I) Subjek
Pada tahapan ini, (I) subjek tinggi
(ST) Subjek tinggi (ST) mengalami

tinggi (ST) mengalami kesalahan

kesalahan

pertidaksamaan

dalam menbuat pertidaksamaan

atau model matematika soal cerita

atau model matematika soal cerita

program

(2)

program linear (ST-12-009. S'F-

mengalarni

/2-010), (2) Subjek tinggi (ST)

Subjek

dalam

linear
tinggi

(ST-11-010).
(ST)

kesalaban dalam membuat fungsi

mengalami

kesalaban

dalam

objektif soal cerita program linear

membuat fungsi

(ST-11-011)

ceritaprogram linear (ST-12-0/9)

objcktif soal

Mengimplementasikan penyelesaian
mengalarni

Subjek tinggi (ST) mengalami

kesalaban yaitu: (I) Subjek tinggi

kesalaban yaitu: (I) Subjek tinggi

(ST) mengalami kesalaban dalarn

(ST) mengalami kesalaban dalam

mcnentukan titik potong untuk setiap

mencntukan titik potong untuk

persamaan garis (ST-11-013, ST-/J-

setiap persamaan garis (ST-12-

014,

SJCII-016),

014, ST-12-0/5, ST-/2-016, ST-

(2) Subjek tinggi (ST) mengalami

/2-017), (2)Subjek tinggi (ST)

kesalaban dalam menggambar grafik

mengalami

(ST-11-020), (3) Subjek tinggi (ST)

menggambar graf!k (ST-12-020),

mengalami

(3) Subjek tinggi (ST) mengalami

Subjek

tinggi

(ST)

ST-11-015,

kesalaban

dalam

kesalahan

daJam

menentukau batas arsiran daerah

kesalahan

daerah penyelesaian (ST-11-021, ST-

batas

11-022), (4) Subjek tinggi (ST)

penyelesaian

mengalami

Subjek tinggi (ST) mengalarni
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menentukan

daerah

penyelesaian

kesalahan

daJam

menentukan

(ST-IJ-020), (5) Subjek tinggi (ST)

daerah penyelesaian (,\7'12-022),

mengalami kesalaban tentang konsep

(5) Subjek tinggi (ST) mengalami

penyelesaian

kesalahan

persamaan

dengan

menggunakan metode eliminasi dan
(ST-11-019,

ten tang

konsep

penyelesaian persamaan dengan

ST-11-024},

menggunakan metode eliminasi

(6) Subjek tinggi (ST) mengalami

dan subtitusi (81'12-018, ST-12-

kesalaban dalam menentukan nilai

025), (6) Subjek tinggi (ST)

minimum (<IT-ll-027, ST-ll-029).

mengalami

subtitusi

kesaJahan

dalam

menentukan nilai minimum (ST12-026, ST-12-030).
Subjek

tinggi

kesalaban

(ST)

dalam

Verifikasi
Subjek tinggi (ST) mengalanti
rnengalami
membuktikan

kesalaban dalam membuktikan

jawaban

dari

kembali jawaban dari setiap langkah

kembali

setiap

soal cerita program linear (ST-1 1-

langkah soal cerita program linear

032)

(ST-12-031)

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat babwa data subjek tinggi (ST)
tentang wawancara pertama dan wawancara kedua pada soal nomor 1

valid. Maka disimpulkan data yang valid sebagai berikut:
Tabel4.3. Data Valid Wawancara Soal Nomor 1
Subjek Tinggi (ST) pada Setiap Tahapan
Data Valid

Memahami soal
I) Subjek tinggi (ST) tidak memabanti makna maksimum
memuat (Ianda lebih kecil) yang dinyatakan secara eksplisit
•

dalam soal cerita program linear
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2) Subjek tinggi (SD mengalami kesalahan dalam memahami

DV-ST1-02

fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal
cerita program linear
3) Subjek tinggi (SD mengalami kesalahan dalani menuliskan

DV-ST1-03

apa yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita

program linear
4) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam memahami

DV-STJ-04

metode eliminasi dan -subtitusi soal cerita program linear
Merencanakan penyelesaian
~.-~~~;c-

1) Subjek

tinggi

(SD

mengalami

kesalahan

dalam

DV-ST1-05

pertidaksarnaan atau model matematika soal ccrita program
linear
2) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam membuat

DV-ST1-06

fungsi objektif soal cerita program linear
Mengimplementasikan penyelesaian
I) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan

DV-ST-07

titik potong untuk setiap persamaan garis
2) Subjek

tinggi

(ST)

mengalami

kesalahan

dalam

DV-ST1-08

3) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan

DV-STJ-09

menggambar grafik

batas arsiran daerah daerah penyelesaian
4) Subjek tinggi (SD mengalami kesalahan dalam menentukan

DV-ST1-10

daerah penyelesaian
5) Subjek tinggi (SD mengal ami kesalahan tentang konsep

D V-ST1-11

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode
eliminasi dan subtitusi
6) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan

nilai minimum
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Verifikasi
I) Subjek

tinggi

(ST)

mengalami

kesalahan

dalam

DV-ST/-13

membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah soal
cerita prograrn.linear

e. Analisis Kesalahan Subjek Tinggi (ST) dalam Menyelesaikan Soal
Cerita Program Linear Nomor 1
I)

Ana lisis Data
Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan

untuk mcngetahui analisis kesalahan subjek tinggi (ST) pada tiap
tahapan. Data yang dianalisis adalah data yang valid yang
ditunjukkan pada bab IV C.l.d. Tabel 4.3. Hasil
bermuara

analisis

llll

pada kesimpulan penelitian sebagai v.ujud dari jawaban

pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan dijelaskan
sebagai berikut:
a) Memahami soal
Berdasarkan data yang valid pada bagian C.l.d. Tabel 4.3,
menunjukkan

bahwa,

subjek

tinggi

(S1)

mcnggunakan

kerruunpuan visual (membaca) untuk mengenal masalah yang
dihadapi. Dalam proses membaca soal cerita program linear
subjek berusaha memahami soal yang diberikan. Namllll da1am
mencermati soaJ cerita program linear menunjukkan subjek tinggi

(S1) tidak memahami makna maksimum memuat atau tanda ( ,;)
yang dinyatakan secara eksplisit dalarn snal cerita program linear

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

42635

103

(DV-STJ -01}, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam
•

memabami fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit
dalam

soal

cerita

program

linear

(DV-STJ-02),

subjek

menyatakan bahwa fungsi objektifhya adalah maksimumya
namun yang dimaksud fungsi objektif adalah fungsi sasaran atau
fungsi linear yang dicari nilai optimwnnya. kemudian subjek
tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menuliskan apa yang
diketabui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear

(DV-STJ-03).

serta dari

paparan

data

setelab

dilaltukan

wawancara berbasis tugas subjek tinggi (Sl) mengalami
•

kesalahan dalam memaharni rnetode eJirninasi dan subtitusi soal

cerita program linear babwa (DV-STJ-04). subjek tinggi (ST)
memahami bahwa untuk menggunakan metode eliminasi dan

subtitusi mencari dua bilangan yang memenuhi pada suatu
persamaan x + y saja namun tidak memperhatikan konsep dari
metode eliminasi dan subtitusi itu sndiri. Hal ini menWijukk.an
bahwa dalam memahami soal cerita program linear, subjek tinggi

(ST) mengalarni kesalaban faktual atau kesalaban konsep terkait
dengan konsep fungsi objektif, metode subtitusi dan apa yang
diketahui dalam soal cerita program linear.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulk:an
bahwa dalam memahami soal cerita program linear subjek tinggi
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(ST) melakukan kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta
atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.

b) Merencanakan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian C. I.e.
Tabel 4.3. Menunjukkan bahwa, Subjek tinggi (ST) mengalami

kesalahan

dalam

menbuat

penidaksamaan

atau

model

matematika soa) cerita program linear (DV-STJ-05) yaitu, subjek
tinggi

(sn

menuliskan model matematika dalam bentuk

persamaan dan tidak membuat model matematika dalam bentuk

pertidaksamaan seperti yang ditunjukkan dalam jawaban subjek
tinggi (.ITI-JW-04), Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan
dalam mcmbuat fungsi objektif soal cerita program linear (DV-

STI-06), subjek menyatakan bahwa fJngsi objektifuya adalah
bentuk persamaan atau model rnatematikanya, subjek tinggi
menyamakan antara fungsi objektif Jengan model matematika.
Hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi mengalami kesalahan
fakta.

Berdasarkan analisis data tersebut diatas mak:a disimpulkan
bahwa subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan fakta dalam
menuliskan model matematika dan fungsi objekti.

c) Mengimplementasikan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid bagian C. J.d. Tabel
4.3.
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mengimplementasikan penyelcsaian namun Subjek tinggi (ST)

mengalami kesalahan dalam menentukan titik potong untuk
setiap persamaan garis

(DV-STJ-07) yaitu subjek tinggi

menyatakan bahwa titik potong untuk persamaan x + y

=

40

adalab (30, 10) karena 30 + 10

~

40

~

40 sehingga garis x + y

rnemotong pada sumbu x dan y denagn titik 30 dan i 0, sehingga
subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam menggambar
grafik (DV-STJ-08), Subjek tinggi (S1) mengalami kesalaban

dalam menentukan batas arsiran daerah daerah penyelesaian
(DV-ST/-09), yaitu subjek tinggi dacrab yang diarsir adalab
daerah bagian dalam tanpa menentukan garis persamaan yang

kedua dan Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalaban dalarn
menentukan

daerab

penyelesaian

(DV-ST/-10).

Kemudian

Subjek tinggi (S1) mengalami kesalaban tentang konsep

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi
dan subtitusi (DV-STJ-11), Subjek tinggi (S1) mengalami
kesalaban dalarn menentukan nilai minimum (DV-STJ-12) yaitu
subjek tinggi menyatakan babwa untuk nilai x adalab 30 dan y
adalah I 0 karena 30 + I 0 ~ 40, kalau 30 dikali 2000 dan I 0 dikali
1500 lalu dijumlahkan mengbasilkan 75.000 seperti inilab yang
dikatakan oleh snbjek tinggi adalab metode subtitusi dan basil
jnmlalmya itu adalab metode elintinasi serta 75.000 adalab nilai
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maksimumnya. Hal ini memmjukkan bahwa subjek tinggi
melakukan kesalaban.
Berdasarkan .anaJisis data tersebut diatas maka disimpulkan

babwa subjek tinggi (ST) melakukan kesalahan fakta, kesalaban
konsep dan kesalahan operasi dalam menyelesaian setiap
persamaan untuk menentukan grafik dan menggunak.an metode
e1iminasi dan subtitusi serta menentukan nilai maksimum.

d) Veriflkasi
Berdasarkan paparan data yang valid bagian C.l.d. Tabel
4.3.

Menunjukkan babwa, subjek tinggi (S1) mengalami

kesalahan dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap
langkab soal cerita program linear (DV-STI-13), yaitu subjek
tinggi melakukan kesalahan prinsip dalam membuktikan kembali

dari setiap jawaban yang dilakukan oleh subjek tinggi.

2)

Kesimpulan Analisis Kesalahan Subjek Tinggi (ST) dalam
Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear Nomor 1
Berdasarkan

analisis

data

pada

bagian

C.l.e.l).a),

C. I.e.! ).b), C. I.e.! ).c), C.l.e.l).d), disimpulkan babwa analisis
kesalaban subjek tinggi (ST) dalam menyelesaikan soal cerita
program linear adalah:

a) Memabami soal
Subjek tinggi (S1) tidak memabami makna maksimum
memuat atau tanda ( :5) yang dinyatakan secara eksplisit dalam
soal cerita program linear, subjek tinggi (S1) mengalami

'
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kesalahan dalam memahami fungsi objektif yang dinyatakan

secara eksplisit dalam soal cerita program Hncar, subjek
menyatakan bahwa fungsi objektifuya adalah maksimumya
namun yang dimaksud fungsi objektif adalah fungsi sasaran atau

fungsi linear yang dicari nilai optimumnya. kemudian

sul:~jek

tinggi (S1) mengalami kesalahan dalam menuliskan apa yang
diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear.
serta subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam memabami
rnetode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear bahwa.
Hal ini menunjukk:an bahwa dalam memahami soal cerita
program linear, subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan faktual
atau kesalahan konsep terkait dengan konsep fungsi objektif.

b) Merencanakan penyelesaian
Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menbuat
pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program
linear, subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam membuat
fungsi

objektif soal cerita program linear, yaitu subjek

menyatakan bahwa fungsi objektifuya adalah bentuk persamaan

atau model maternatikanya, subjek tinggi menyamakan antara
fungsi objektif dengan mode! matematika. Hal ini menunjukkan
babwa subjek tinggi (SD mengalarni kesalaban fakta dalarn
menuliskan model matematika dan fungsi objekti.
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c) Mengimplementasikan penyelesaian
Subjek tinggi

(ST)

berusaha rnengimplementasikan

penyelesaian namun Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan
daJam menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis,
yaitu subjek tinggi menyatakan bahwa titik potong untuk
persamaan x + y
sehingga garis x

~

40 adalah (30, I 0) karena 30 + 10

~

40

+ y = 40 memotong pada sumbu x dan y denagn

titik 30 dan 10, sellingga subjek tinggi (ST) mengalanli kesalahan
dalam menggarnbar grafik, Subjek tinggi (ST) rnengalruni
kesalahan dalam menentukan batas arsiran daerah daerah
penyelesaian, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam
menentukan daerah penyelesaian. Kemudian Subjek tinggi (ST)
mengalami kesalahan tentang konsep penyelesaian persamaan
dengan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi, Subjek
tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan nilai
minimum. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi (ST)
melakukan kesalahan fakta, kesalahan konsep dan kesalahan

operasi dalam menyelesaian setiap persamaan untuk menentukan
grafik dan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi serta
menentukan nilai maksimum.

i
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d) Verifikasi
subjek tinggi (SD mengalami kesalaban prinsip dalam
membuktikan kern bali jawaban dari setiap langkah soal cerita.
program linear.

2. Paparan Data ST tcntang Hasil Tes Diagnostik (TD) dan Data Hasil
Wawancara Soal Nomor 2
a. Paparan Data HasH Tes Diagnostik Soal Nomor 2

Seorang pedagang menyewa kendaraan jenis truk dan colt paling sedikit

25 kendaraan dengan jumlah barang yang diangkut paling sedikit 224
karung. Mobil truk dapat mengangklll 14 karung dan colt 8 karung.

Ongkos sewa untuk mobil truk RplOO.OOO dan colt Rp75.000. Berapa
banyak kendaraan masing-masing yang han1s diseu.·a agar onglws
minimum?
Se/esaiakanlah soa/ diatas dengan mengikuti langkah-langkah dibmvah
ini:

1) Tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan.
2) Buatlah model matematikanya.
3) Gombar grajik model matematika yang kamu huat.
4) Beri arsiran daerah penyelesaian dari gamhar grafik.
5) Buktikan kebenaran}mt'abanmu.
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b. Paparan Data Basil Wawancara Pertama TD Soal Nomor 2
Wawancara pada bagian ini

bertujuan untuk menganalisis

kesalahan subjek tinggi (Sl) pada soal nomor 2 dalam menyelesaikan soal
cerita program linear. Selanjutnya Subjek kembali membaca soa1 tes

diagnostik (TD) soal nomor 2 dan akan memperlihatkan kembali basil
pekeJjaan subjek sebelumnya, kemudian dilakukan wawancara seperti
berikut:

Kode

P/J

ST-21-001

p

Coba baca kembali soal nomor 2

ST-21-001

J

Membaca soal

ST-21-002

p

Apa yang diketahui dalam soal itu?

ST-21-002

J

Pedagang menyewa mobil truk dan mobil colt

Uraitm

sebanyak 25 kemudian jumlah barang yang diangkut
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224 karung. Mobiltruk dapat mengangkut 14 karung

dan mobil colt 8 karung. Ongkos sewa untuk mobil
truk Rp100.000 dan colt Rp75.000
ST-21-003

P

Apayangditanyakan

ST-21-003

J

Biaya minimum

ST-21-004

P

Di dalam soal ini, ada kala paling sedikit 25

kendaraan dan paling sedikit 224 karung, apa
maksudnya itu
ST-21-004

J

Kendaraanyangdisewapak. minimum 25 kendaraan

ST-21-005

P

Terus ...

ST-21-005

J

Barangyang diangkut minimum 224 karung

ST-21-006

P

Di soal ini ada yang ditanyakan minimum, apa yang
dimaksud dengan nilai minimum

ST-21-006

J

Minimum ongkas barang dari hasil pengangkutan truk
dan mobil kot

ST-21-007

P

Jya kalaupaling kecil apa maksudnya dalam soal

ST-21-007

J

Minimumjumlah barangyangdianglcut

ST-21-008

P

Nah

sekarang,

dari

soal

ini

mana

model

matematikanya, tuliskan disitu

ST-2I-008

J

Subjek menu/is
''·
-·

'

'

ST-2I -009

P

Ada yang lain model matematikamu yang kamu tahu,

ST-2 I -009

J

Diam

ST-21-0 10

P

Bisa kamu tuliskan model matematika se/ain dari ini
yang ada dijawabannmu, yang kamu pahami

ST-2I-OJO

J

Diam

ST-2I-011

P

Okey seteiah itu apa yang kamu lakukan

ST-2 I -011

J

Menentukan nilai x dan y-nya pak

ST-2I-OI 2

P

fya bagaimana caranya
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ST-21-012

J

Subjekmenulis
'-<

-

--

l'.

~u~~-7""--;.

'\

z14

(r121~

ST-21-013

P

Terus berapa ni1ai r dany-nya

ST-21-013

J

xsamadengan4danysamadengan21

ST-21-014

P

Terus kenapa bisa x

=

4 dan y

=

2/ bagaimana

caranya sampai kamu dapat begitu

ST-21-014

J

Cari nilai x dan y-nya kalau di jumlahkan soma

dengan

25

dan

dikalikan

14,

dikalikan

21

dilambahkan semua sama dengan 224

ST-21-015

P

Iya bagaimana cara, maksudnya ada cora lain

ST-21-015

J

Beginipak, dicariduabilangan

·- z ;_::..
'/
·- ,_J u

ST-21-016

P

Coba Jentukan nilai x atau y-nya disilu dengan
menggunakan metode eliminasi atau subtitusi

ST-21-016

J

Metode subtitusimi namanya pak

ST-21-017

P

Adacara1ainyangkamutahu

ST-21-017

J

Tidakadapak

ST-21-0 18

P

Se1anjutrtya apa lagi yang anda /akukan

ST-21-018

J

Membuat grafik

ST-21-019

P

Bagaimana cara membuat atau menggamhar grafik.
mulai dari mana dulu

ST-21-019

J

diam

ST-21-020

P

Terusyangmana titikpotongnya

ST-21-020

J

xdany

ST-21-021

P

Terus apa 1agi

ST-21-021

J

x

ST-21-022

P

Coba gambar grafilmya disitu
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ST-21-022

J

Tidak per1u grafiknya pak karena sudah bisa
ditentukan minimumnya

ST-21-023

P

Berapa minimumnya yang kamu peroleh. tuliskan
disitu

ST-21-023

J

Subjekmenulis

ST-21-024

P

Jodi berapa minimumnya

ST-2/-024

J

lni pak I. 975.000 pak

ST-21-025

P

Kenapa bisa dapat sepertiitu

ST-21-025

J

4dikaliJOO.OOOdan21dikali75.000pak

ST-21-026

P

Apa itu /00.000 dan 75.000

ST-21-026

J

Ongkos sewa mobillruk dan mobil colt

ST-21-027

P

lya kalau dalam model matematika apa itu

ST-21-027

J

Fungsi objektifnya pak

ST-21-028

P

Bagaimana cora membuatfungsi objektinya

ST-21-028

J

x+ypak

ST-21-029

P

x + y ilu apa

ST-21-029

J

Fungsi objektifpak

ST-21-030

P

Terus apa /agi langkah se/anjuiYI)Ia yang kamu
/akukan

ST-21-030

J

Sudah tidak ada /agi pak

ST-21-031

P

Kalau hegitu Coba liat /cembali jawabanmu, sempat
masih ada yang mau dirubah

ST-21-031

J

Tidakmi pak

ST-21-032

P

Sudahyakin denganjawabanmu

ST-21-032

J

Yakinsajapak

ST-21-033

P

Jagan pake soja, yakin a/au tidak yakin

ST-21-033

J

Yakin pak

ST-21-031

P

Okey terima kasih alas kesempatanYI)Ia

ST-21-03/

J

lyepak
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Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan

wawancara pertama (TD) soal nomor 2 di atas, disimpulkan bahwa basil
analisis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soaJ cerita program linear
pada setiap tahapan pcnyelesaian dinyatakan sebagai berikut:
I) Memahami soal

Pada tahapan ini, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek tinggi (S1) tidak memaharni makna kalimat paling sedikit

dan minimum atau tanda (;:::) yang dinyatakan secara eksplisit
dalarn soal cerita program linear (ST-21-00J, ST-21-005, ST-21007)
b) Subjek tinggi (ST) rnengalami kesalahan dalarn memahami fungsi
objektifyang dinyatakan secara eksplisit daJam soal cerita program

linear (STc2J-027J
c) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalarn menuliskan apa

yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear
(ST-21-002, ST-21-003)

d) Subjek tinggi (ST) mengalami kcsalahan dalarn memaharni metode

eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear {ST-21-016, ST2!-017)
2) Merencanakan penyelesaian

Pada tahapan ini, subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan yaitn:
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a) Subjek tinggi (Sn mengalami kesalaban dalam membuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
(ST-2 1-008)

b) Subjek tinggi (Sn menga1ami kcsa1aban dalam membuat fungsi
objektifsoa1 cerita program linear (ST-21-028, ST-21-029)
3) Mengimplementasik:an penyelesaian

Pada

tabapan

ini,

subjek

tinggi

(ST)

mengalami

kesalaban

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek tinggi (Sn mengalarni kesalaban dalam menentukan titik
potong untuk setiap persamaan garis (ST-21-013, ST-21-014, ST21-020, ST-21-021)

b) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam menggambar
grafik (ST-21-018, ST-21-022)
c) Subjek tinggi (Sn mengalanti kesalaban dalarn menentukan daerab

penye1esaian (ST-21-019)
d) Subjek tinggi

(Sn mengalami

kesalaban

tentang

konsep

penyelesaian pcrsamaan dengan menggunakan metode eliminasi

dan subtitusi (ST-21-012, ST-21-013, ST-21-014, ST-21-015, ST21-016)

e) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalarn menentukan ni1ai
minimum (ST-21-023, ST-21-024, ST-21-025, ST-21-026).
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4) Verifikasi
Subjek tinggi (ST) mengalami kesa1ahan dalam membuktikan kembali
jawaban dari setiap langkah soal cerita program linear (ST-21-031, ST-

2/-032)
c. Paparan Data Hasil Wawancara Kedua TD Soal Nomor 2
Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk. menganalisis analisis
kesa1aban subjek tinggi (ST) untuk tes diagnostik (TD) pada soa1 nornor 2

dalam menyelesaikan soa1 cerita program linear. Selanjutnya Subjek
membaca soal tes diagnostik (TD) pada nomor 2 dan akan memperlihatkan
kemba1i

hasi1

pekeljaan subjek sebe1umnya, kemudian dilakukan

wawancara seperti berikut:
Kode

PIJ

Uraian

ST-22-00/

p

Sekarang sua/ nomor 2 baca kembali soal

ST-22-00/

J

~\fembaca soal

ST-22-002

p

Apa yang diketahui dalam soa/ nornor 2

ST·22·002

J

Seorang pedagang menyewa kendaraan jenis truk dan

colt paling sedikit 25 kendaraan dengan jumlah
barang yang diangkut paling sedildt 224 karung.

Mobil truk dapat mengangkut 14 karung dan colt 8
karung. Ongkos sewa untuk mobil truk I 00.000
rupiah dan colt 75.000 rupiah

ST-22-003

P

Apa yang ditanyakan

ST-22-003

J

Ongkas minimum

ST-22-004

P

Nah apa yang kamu pahami dalam soa/ nomor 2

ST-22-004

J

kendaraan jenis truk dan colt paling sedildt 25

kendaraan untuk menganglcut barang sebanyak 224
karung
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ST-22-005

P

Apa maksudnya paling sedikit 25 lrendoraan

ST-22-005

J

Mobil yang akan disewa minimal 25 mobil

ST-22-006

P

Terus apa /agi yang kamu pahami

ST-22-006

J

Barang yang diangkut minimum 224 karung

ST-22-007

P

Dalam soa/ nomor 2 yang ditanyakan ongkos
minimum, apa dimaksudnya

ST-22-007

J

ongkos barang dari hasil pengangkutan truk dan
mobil colt yang mau dike/uarkan

ST-22-008

P

kalau kata paling lrecil apa maksudnya dalam soa/
nomor 2

ST-22-008

J

Paling kurang barang yang akan diangkut nantinya

ST-22-009

P

Terus mana model matematikanya

ST-22-009

J

Yang ini pak (subjek menunjuk hasil pelrerjaanya)
~

' '1

' ·c S"

ST-22-010

P

Ada yang lain model matematika yang kamu tahu,

ST-22-010

J

Tidak ada pak begini saja

ST-22-011

P

Selanjutnya sete/ah itu apa lagi yang kamu lakukan

ST-22-011

J

Menentukan nilai x dan y-nya pak

ST-22-012

P

Caranya bagaimana

ST-22-012

J

Subjek menu/is

4 + 21

~

25 jadi r

~

4

ST-22-013

P

Kalau nilai y-nya

ST-22-013

J

21

ST-22-014

P

Terus lrenapa bisa r

~

4 dan y

~

21 bagaimana

caranya sampai kamu dapat begitu

ST-22-014

J

Cari ni/ai r dan y-nya kalau di jumlahkan sama
dengan25

ST-22-0 15
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J

ST-22-015

Begini pale. dicari dua bi/angan

lf'?.i--

1u---r.~-. --j.

•

(r~

SI'-22-016

P

-rir,O

1

-

---~

1,

~ L

'

0

[l_L.l

Bisa kamu gunakan metode e/iminasi atau subtitusi
untuk menentukan nilai x dan y

ST-22-016

J

Yang ini caraku pak

ST-22-017

P

Adacaralainyangkamutahu

ST-22-017

J

1ldak ada pak

ST-22-018

P

Terus langkah se/anjutnya

ST-22-018

J

Membuat grafik

ST-22-019

P

Coba lihatjawaban mana grafiknya

ST-22-019

J

Grafiknyaseperti nomor 1 pak

ST-22-020

P

lya bagaimana cara, coba gambar disitu

ST-22-020

J

diam

ST-22-021

P

Terus yang mana titik potangnya

ST-22-021

J

xdany

ST-22-022

P

Terus apa lagi

ST-22-022

J

x

ST-22-023

P

Coba gambar grafiknya disitu

ST-22-023

J

diam

ST-22-024

P

Berapa minimumnya yang kamu peroleh, tuliskan

~

4 dan y

~

21

disitu
ST-22-024

J

Subjek menunjuk hasil pekerjaannya)

;-

!fx.'~-coo

-;; ·4ou.fX;o

+ ll

i.. "'1~-t>tw

+-t-- ~1r-ooc:

" U3'1)-COrj

ST-22-025

P

Jodi berapa minimumnya

ST-22-025

J

Ini pak (subjek menunjuk hasil pekerjaanya)

~!' t>rt<f ~~ -S,k?ltJa_rtM vnw\'- "'!"~""" "'""~
~- 4 r.. 'OCI - ("(;o + 21 ,( '1S' ·bOO
~ ·4 ex: :/.X;o +·l·-~-H-- oci:_---" U315" · oou
------

---~
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ST-22-026

P

Kenapa bisa dapat seperti itu

ST-22-026

J

4 dikali 100.000 <ian 21 dika/i 75.000 pak

ST-22-027

P

Apa itu 100.000dan

ST-22-027

J

Ongkas sewa mobil truk dan mobil colt

ST-22-028

P

Yang manafimgsi objektifnya

ST-22-028

J

Fung~i

ST-22-029

P

lyafungsi objektifnyayang mana

ST-22-029

J

x + y dan 4x + Sy

ST-22-030

P

Apa yang dimaksud fungsi objektifkah

ST-22-030

J

Ongkas yang akan dikeluarkan

ST-22-031

P

Terus apa lagi langkah selanjutnya yang kamu

nooo

ohjektifnya pak

~

224 pak

lakakan
ST-22-031

J

Sudah tidak ada !agi pak

ST-22-032

P

Bagaimana cara kamu yakin bi/ang itu ongkos
minimumnya

ST-22-032

J

Dijumlahkan pak hasi/ kalinya

ST-22-033

P

Ada cora lain untuk menentukafimgsi objekl~frrya

ST-22-033

J

Tidak ada pak

ST-22-034

P

Ka/uu begitu Coba fiat kembali jawabanmu, mulai
dari pertama sampai kebawah sempat masih ada yang
maudirubah

ST-22-034

J

Tidakmi pak

ST-22-035

P

Sudah yakin denganjawabanmu

ST-22-035

J

1ya pak

ST-22-036

P

Sampat disini saja terima kasih atas kesempatannya

ST-22-036

J

Jya pak
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Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan

wawancara (TD-02) soal nomor 2 di atas, disimpulkan bahwa basil analisis

kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal cerita program linear pada
setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai berikut:
I) Memahami soal
Pada tahapan ini, subjek tinggi (SJ) mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek tinggi (ST) tidak memabami makna kalimat paling sedikit
dan minimum atau tanda ( 2:) yang dinyatakan secara eksplisit
dalam soal cerita program linear (ST-22-004, ST-22-007)

b) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam memahami fungsi
objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program
linear (ST-22-030)
c) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalarn menuliskan apa
yang diketahui dalarn bentuk verbal pada soal cerita prognnn linear

(ST-22-002, ST-22-003)
d) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam memabami metode
eliminasi dan subtitusi soal cerita prognnn linear (ST-22-015, ST-

22-016)

2) Merencanak.an penyeJesaian
Pada tahapan ini, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek tinggi

(ST) mengalami kesalaban dalam membuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
(ST-22-009)
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b) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (ST-22-028, ST-22-029)
3) Mengimplementasikan penyelesaian

Pada

tahapan

ini,

subjek

tinggi

(Sl)

menga1ami

kesalahan

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek tinggi (Sn mengalami kesalahan dalam menentukan titik

potong untuk setiap persamaan garis (ST-22-01 3, ST-22-0U, ST22-015, ST-22-016)
b) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalam menggambar
grafik (ST-22-019, ST-22-020)
•

c) Suhjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menentukan daerah
penyelesaian (ST-22-023)
d) Subjek

tinggi

(ST)

mengalarni

kesalaban

tentang

konsep

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi

dan subtitusi (ST-22-016, ST-22-017)
e) Subjek tinggi (SD mengalami kesalaban dalarn menentukan nilai
minimum (ST-22-024, ST-22-025).
4) Verifikasi

Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalarn memhuktikan kcmbali
jawaban dari setiap langkab soal cerita program linear (ST-22-034)

d. Validasi Data Subjek Tinggi (ST) tentang Analisis kesalaban Hasil
Tes Diagnostik Soal Nomor 2

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang analisis kesalaban
subjek tinggi (Sl) dalam menyelesaikan soal cerita program Jinear pada
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sitiap tahapan. Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan data
wawancara pertama dan data wawancara kedua pada soal nomor 2.
Perbandingan data wawancara pertama dan data wawancara kedua pada
soal nornor 2 ditunjukkan pada Tabel 4.3

TabeJ 4.4. Perbandingan Data Wawancara Pertama dan
Data Wawancara Kedua Soal Nomor 2 ST pada Setiap Tahapan

Data Wawancara Pertama

Data Wawancara Kedua

Memahami soal
~~~--~--c----ccc-

Pada tahapan ini yaitu: (I) Subjek

Pada tabapan ini yaitu: (I) Subjek

tinggi (ST) tidak memahami makna

tinggi (ST) tidak memahami makna

kalimat paling sedikit dan minimum

kalimat

atau tanda

(~)

yang dinyatakan

paling

sedikit

dan

(~)

yang

minimum atau tanda

secara eksplisit dalam soal cerita

dinyatakan secara eksplisit dalam

program linear (ST-21-004, ST-21-

soal cerita program linear (ST-22-

005, ST-2 I -007), (2) Subjek tinggi

004, ST-22-007), (2) Subjek tinggi

(ST) mengalami kesalahan dalam

(ST) mengalami kesalahan dalam

memahami

objektif yang

memahami fungsi objektif yang

dinyatakan secara eksplisit dalam

dinyatakan secara eksplisit dalam

soal cerita program linear (ST-21-

soal cerita program linear (ST-22-

027),

030),

(3)

mengalami

fungsi

Subjek

tinggi

kesalahan

(ST)
dalam

(3)

mengalami

Subjek

tinggi

kesalaban

(ST)
dalam

diketabui

menuliskan apa yang diketabui

dalam bentuk verbal pada soal cerita

dalam bentuk verbal pada soal

program linear (ST-21-002, ST-21-

cerita program linear (ST-22-002,

003),

ST-22-003), (4) Subjek tinggi (ST)

menuliskan

(4)

mengalami

apa

yang

Subjek

tinggi

kesalaban

(ST)
dalam

mengalami

kesalaban

dalam

memahami metode eliminasi dan

memahami metode eliminasi dan

subtitusi soal cerita program linear

subtitusi soal cerita program linear
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•

(ST-21-016, ST-21-017)

(ST-22-01 5, ST-22-016)
Merencanakan penyelesaian

Pada

tahapan

merencanakan

Pada

tahapan

merencanakan

penyelesaian yaitu: (I ) Subjek tinggi

penyelesaian yaitu:

(ST) mengalami kesalahan dalam

tinggi (Sl) mengalami kesalahan

membuat

dalam

model

pertidaksamaan
matematika

Subjek

tinggi

soal

cerita

(ST-2 1-008),

linear

program

atau

(ST)

(2)

mengalarni

(I)

Subjek

membuat pertidaksamaan

atau model matematika soal cerita

program linear {ST-22-009), (2)
Subjek

(Sl)

tinggi

mengalami

kesalahan dalam membuat fungsi

kesalahan dalam membuat fungsi

objektif soal cerita program linear

objektif soal cerita program linear

(ST-21-028, ST-21-029)

(ST-22-028, ST-22-029)

Mengimplementasikan penyelesaian
Pada tahapan

ini,

mengalami

subjek tinggi

kesalahan

dalarn

mengimplementasikan penyelesaian
yaitu:

(I)

Subjek

mengalami

tinggi

kesalahan

menentuk:an

titik

potong

(Sl)

Pada tahapan ini, subjek tinggi

mengalarni

kesalahan

dalarn

mengimplementasikan penyelesaian

yaitu:

(I)

dalarn

mengalami

untuk

menentukan

Subjek

tinggi

kesalahan
titik

potong

(ST)
dalarn
untuk

setiap persamaan garis (ST-2 1-013,

setiap persarnaan garis (ST-22-013,

ST-21-014, ST-21-020, ST-21-021),

ST-22-014, ST-22-01 5, ST-22-016),

(2) Subjek tinggi (ST) mengalami

(2) Subjek tinggi (Sl) mengalami

kesalahan dalam menggarnbar grafik

kesalahan

(ST-21-018, ST-21-022), (3) Subjek

grafik (ST-22-019, ST-22-020), (3)

tinggi (ST) mengalarni kesalahan

Subjek

dalam

kesalahan

menentukan

dacrah

dalarn

tinggi

(ST)

dalarn

menggarnbar

mengalami
menentukan

(4)

dacrah penyelesaian {ST-22-023),

(Sl)

mengalami

(4) Subjek tinggi (Sl) mengalami

kesalahan

tentang

konsep

kesalahan

tentang

konsep

penyelesaian

persarnaan

deugan

penyelesaian

persarnaan

deugan

penyelesaian

Subjek

tinggi

(ST-2/-019),

menggunakan metode eliminasi dan
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subtitusi (ST-21-012. ST-21-013, ST-

subtitusi (ST-22-016,

21-014, ST-21-0/5, ST-21-U/6), (5)

(5) Subjek tinggi (ST) mengalami

Subjek

kesalahan dalam menentukan nilai

tinggi

(Sl)

mengalami

kesalaban dalam menentukan ni1ai
muumum (ST-21-023,

5T-22-017),

minimum (ST-22-024, ST-22-025).

ST-21-024,

ST-21-025, ST-21-026)
Verifikasi

Subjek

tinggi

kesalahan

(ST)

dalam

mengalami
membuktikan

Subjek

tinggi

kesalahan

(ST)

dalam

mengalami
membuktikan

kembali jawaban dati setiap Jangkab

kembali jawaban dati setiap langkah

soal cerita program linear {ST-21-

soal cerita program linear (ST-22-

031, ST-21-032)

034)

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa data subjek tinggi (ST) tentang
(TD-01) dan (TD-02) pada soal nomor 2 valid. Maka disimpulkan data yang

valid sebagai berikut:
Tabcl4.5. Data Valid Wawaocara Soal Nomor 2
Subjek Tinggi (ST) pada setiap Tahapan
Data Valid
Memahami soal
I) Subjek tinggi (ST) tidak memabami makna ka1imat paling

Kode
DV-ST2-01

sedikit dan minimum atau tanda ( ~) yang dinyatak:an secara
eksplisit dalam soal cerita program linear

2) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban dalam memahami

DV-ST:Z-02

fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalarn soal
cerita program linear

3) Subjek tinggi (ST) mengalami kesa1aban dalam menuliskan
apa yang diketahui dalarn bentuk verbal pada soal cerita
program linear
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4) Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam memahami

DV-ST2-04

metode elirninasi dan subtitusi soal cerita program linear
Merencanakan penyelesaian
I) Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam membuat

DV-ST2-05

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program
linear
2) Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam membuat

D~CST2-06

fungsi objektif soal cerita program linear
Mengimplementasikan penyelesaian
I) Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam menentukan

DV-ST2-07

titik potong untuk. setiap persamaan garis
2) Subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan dalam menggambar

DV-ST2-08

grafik
3) Subjek tinggi (Sl) mengalarni kesalahan dalarn menentukan

DV-ST2-09

daerah penyelesaian

4) Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan tentang konsep
penyelesaian

persamaan dengan menggunakan

DV-ST2-JO

metode

eliminasi dan subtitusi
5) Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalarn mcnentukan

DV-ST2-Il

nilai minimum

I) Subjek

tinggi

Verifikasi
(Sl) mengalami

kesalahan

dalarn

DV-ST2-12

membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah soal

cerita program linear

e. Analisis Kesalahan Subjek Tlnggi (ST) dalam Menyelesaikan Soal
Cerita Program Linear Nomor 2
I) Analisis Data
Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan
untuk mengetabui analisis kesalahan subjek tinggi (Sl) pada tiap
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tahapan. Data yang dianalisis adalah data yang valid yang ditunjukkan
pada bab IV C.2.c. Tabel 4.5. Hasil
kesirnpuJan

analisis

ini

bennuara

pada

penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan

penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan dijelaskan scbagai berikut:
a) Memahami soal
Berdasarkan data yang valid pada bagian C2.d. Tabel 4.5,
menunjukkan bahwa, subjek tinggi (ST) menggunakan kemampuan
visual (membaca) untuk mengenal masalah yang dihadapi. Dalam
'

proses membaca soal cerita program linear subjek berusaha
memahami soal yang diberikan. Namun dalam mencennati soa1
cerita program linear menunjukkan subjek tinggi

csn

tidak

memahami makna kalimat paling sedikit dan minimum atau tanda
( ~) yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program
linear (DV-ST2-01), subjek tinggi (S1) mengalarni kesalahan
dalam memahami fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit

dalam soal cerita program linear (DV-ST2-02), subjek meuyatakan

bahwa fungsi objektifnya adalah ongkos minimimnya nanuw yang
dimaksud fungsi objektif adalah fungsi sasaran atau fungsi linear
yang dicari niJai optimmnnya. kemudian subjek tinggi (ST)
mengalami kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dalam
bentuk verbal pada soal cerita program linear (DV-ST2-03). serta
dari paparan data setelah dilakukan wawancara berbasis tugas
subjek tinggi (ST) mengalarni kesalahan dalam memaharni metode
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•

climinasi dan subtitusi soal cerita program linear bahwa (DV-ST2-

04), subjek tinggi (ST) memahami bahwa untuk menggunakan
metode eliminasi dan subtitusi mencari dua bilangan yang
mernenuhi pada suatu persamaan x + y

=

25 saja namun tidak

memperhatikan konsep dari metode elirninasi dan subtitusi itu
sndiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami soal cerita
program linear, subjek tinggi (ST} mengalami kesalahan faktual
atau kesalahan konsep terkait dcngan konsep fungsi objel-tif.
•

metode subtitusi dan apa yang diketahui dalam soal cerita program
linear.
Berdac:arkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan

bahwa dalarn memahami soal cerita program linear subjek tinggi
(ST} melakukan kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta
atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.

b) Merencanakan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian C.2.d.
Tabel 4.5. Menunjukkan bahwa, Subjek tinggi (ST) mengalami
kesalahan dalam menbuat pertidaksamaan atau model matematika

soal cerita program linear (DV-ST2-05) yaitu, subjek tinggi (ST)
menuliskan model matematika dalam bentuk persamaan dan tidak
membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan seperti
•

yang ditunjukkan dalam jawaban subjek tinggi (ST2-JW-03),
Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam membuat fungsi

I
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•

objektif soal

cerita

program

(DV-STJ-06),

linear

subjek

menyatakan babwa fungsi objektifuya ada1ab bentuk persamaan
atau model matematikanya, subjek tinggi menyamakan antara

fungsi objektif dengan model matematika. Hal ini menunjukkan
bahwa su~jek tinggi mengalami kesalahan fakta.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpu1kan
babwa subjek tinggi (ST) mengalami kesalaban fakta da1am

menuliskan model matematika dan fungsi objekti.

•

c) Mengimplementasikan penyelesaian

Berdasarkan paparan data yang valid bagian C.2.d. Tabel
4.5.

Menunjukkan

bahwa,

subjek

tinggi

(ST)

berusaha

mengimplementasikan penyelesaian namun subjek tinggi (ST)

mengalami kesalahan dalam menentukan titik potong untuk setiap
persamaan garis

(DV-STl-07) yaitu subjek tinggi menyatakan

babwa titik polong unluk persamaan x + y
karena 4 + 21

~

25 sehingga garis x + y

~

~

25 adalab (4, 21)

25 memotong pada

sumbu x dan y denagn titik 4 dan 21, sehingga subjek tinggi (SD
mengalami kesalaban dalam menggarnbar grafik (DV-STl-08),
Subjek tinggi (SD menga1ami kesalahan dalarn menentukan daerab
penye1esaian

(DV-ST2-09).

Kemudian

Subjek

tinggi

(SD

mengalami kesalahan tentang konsep penyelesaian persamaan

•

dengan menggunakan metode e1iminasi dan subtifllsi (DV-STI-10),
Subjek tinggi (SD mengalarni kesalahan dalarn menentukan ni1ai
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minimum (D V-STJ -11) yaitu subjek tinggi menyatakan babwa
untuk ni1ai x adalab 4 dan y ada1ab 21 karena 4 + 21

~

25, ka1au4

dika1i 100.000 dan 21 dika1i 75.000 la1u dijum1abkan menghasi1kan
1.975.000 seperti inilab yang dikatakan oleh subjek tinggi adalah

metode subtitusi dan hasil jumlahnya itu adaJah metode eliminasi

serta 1.975.000 adalah ongk:os minimumnya. Hal ini menunjukkan
babwa subjek tinggi melakukan kesalaban.

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan
babwa subjek tinggi (ST) melakukan keaalaban fakta, keaalaban
konsep

dan

kesalahan

operasi

dalam rnenyelesaian

setiap

persamaan untuk menentukan grafik dan menggunakan metode
eliminasi dan subtitusi serta menentukan ongkos minimum dari
masing-masing yang harus disewa.

d) Verifikasi
Berdasarkan paparan data yang valid bagian C.2.d. Tabel
4.5. Menunjukkan babwa, subjek tinggi (ST) mengalarni kesa1aban
dalarn membuktikan kembali jawaban dari setiap 1angkah soal
cerita progmm linear (DV-ST2-I2), yaitu subjek tinggi me1akukan

kesalahan prinsi p dalam membuktikan kern bali dari setiap jawaban
yang dilakukan oleh subjek tinggi.
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2) Kesimpulan Analisis kesalahan Subjek Tinggi (ST) dalam
MenyeJesaikan Soal Cerita Prognm Linear Nomor 2
Berdasarkan analisis data pada bagian C.2.e.l).a), C.2.e.l).b),
C.2.e.l).c), C.2.e.l).d), disimpulkan babwa analisis kesalall311 subjek
tinggi (ST) dalarn menyelesaikan soal cerita program linear adalab:
a) Memabami soal
subjek tinggi (ST) tidak memabarni makna kalimat paling
sedikit dan minimum atau tanda

(~)

yang dinyatakan secara

eksplisit dalam soal cerita program linear, subjek tinggi (ST)
mengalami kesalahan dalam memahami fungsi objektif yang
dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program linear.

kemudian subjek tinggi (ST) mengalanli kesalaban dalarn
rnenuliskan apa yang dikctahui dalam bentuk verbal pada soal

cerita program linear. subjek tinggi (ST) mengalarni kesalall311
dalam memahami metode eliminasi dan subtitusi soal cerita

program linear bahwa. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi
(ST) melakukan kesalaban faktual dalarn memabami fakta-fakta

atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.
b) Merencanakan penyelesaian
Subjek tinggi (ST) mengalarni kesalalJan dalarn menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
yaitu, subjek tinggi (ST) menuliskan model matematika dalaru

bentuk persamaan dan tidak membuat model matematika dalarn
bentuk pertidaksarnaan seperti yang ditunjukkan dalarn jawaban
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subjek tinggi, Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam
membuat fungsi objektif soa1 cerita program linear. subjek
menyatakan bahwa fungsi objektifuya adalah bentuk persamaan
atau model matematikanya, subjek tinggi menyamakan antara
fungsi objektif dengan model matematika. Hal ini menunjukkan
bahwa subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan fakta dalam
menuliskan model matematika dan fungsi objekti.

c) Mengimplementasikan penyelesaian
Subjek

tinggi

(Sl)

berusaha

mengimplementasikan

penyelesaian namun subjek tinggi (ST) mengaiarni kesalahan
dalam menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis yaitu
subjek tinggi menyatakan bahwa titik potong untuk persamaan x +

y = 25 adalah (4, 21) karena 4 + 21

= 25 sehingga garis x + y = 25

memotong pada sumbu x dan y denagn titik 4 dan 21, sehingga
subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menggambar

grafJJ,, Subjck tinggi (Sl) mcngalami kesa!ahan da!am menentukan
daerah penyelesaian. Kemudian Subjek tinggi (ST) mengalami
kesalahan

tentang

konsep

penyelesaian

persamaan

dengan

menggunakan metode eJirninasi dan subtitusi, Subjek tinggi (S1)
mengalami kesalahan daJam menentukan nilai minimum yaitu
subjek tinggi menyatakan bahwa untuk nilai x ada!ah 4 dan y
ada!ah 21 karena 4 + 21

=

25, ka!au 4 dika!i 100.000 dan 21 dika!i

75.000 la!u dijumlahkan menghasilkan 1.975.000 seperti inilah
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yang dikatakan oleh subjek tinggi adalah metode subtitusi dan hasil
jumlahnya ilu adalah metode eliminasi serta 1.975.000 adalah
ongkos minimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi

(S1) melakukan kesalahan thl<ta. kesalahan konsep dan kesalahan
operasi dalarn rnenyelesaian setiap persamaan untuk rnenentukan
grafik dan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi serta
menentukan ongkos minimum dari masing-masing yang hatus
disewa.

d) V erifikasi
Subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan prinsip dalam
membuktikan kembali jawaban dari setiap Iangkah soal cerita

program linear.

D. Paparan Data dan Validasi Data Subjek Rendah (SR) pada Tes
Diagnostik (TD) tentang AnaJisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan
Soal Cerita Program Linear
I. Paparan Data SR tentang Hasil Tes Diagnostik (TD) dan Data Hasil

\Vawancara Soal Nom or 1
a. Paparan Data HasiJ Tes Diagnostik Soal Nomor 1

Diketahui luas /ahan parkir I 80 m1. luas parkir rata-rata untuk mobil

pribadi 4 m2 dan mobil boks 6

nl

Parkir maksimum memuat 40

kendaraan. Biaya parkir untuk mobil pribadi dan boks berturu-turUJ
Rp2.000.00 dan Rpl.500,00 per jam. Bearapalwh penghasilan maksimum
yang diperoleh parlrir tersebut?
Selesaiakanlah soal diatas dengan mengikuti /angkah-langkah dibawah
ini:
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a) Tu/iskan yang diketahui dan yang ditanyakan.
h) Buat/ah model matematikanya.
c) Gamhar grajik model matematika yang kamu buat.
d) Beri arsiran daerah penyelesaian dari gambar gra.fik.
e) Buktikan kebenaranjawabanmu
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b. Papa ran Data Hasil Wawaneara Pertama TD Soal Nomor 1

Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis analisis
kesa!ahan subjek rendah (SR) dalam menye!esaikan soal cerita program
linear. Pertarna subjek diberi soal tes diagnostik (TD) kembali dan akan
memperlihatkan basil pekeljaan subjek sebe!umnya. selanjutnya dilakukan

wawancara seperti berikut:
Kode

P/J

Uraian

SR-11-001

p

Nah sekarang, boca kembali soa/ nomor 1

SR-11-001

J

Membaca soal

SR-11-002

p

Apa yang kamu pahami dari soal itu

SR-11-002

J

Luaslahan parker 180m
Luas parkiran rata-rata mobil pribadi 4 m

Mobil bax6m
Parkiran maksimum 40 kendaraan dengan sewa

mobil pribadi 2000 dan mobil box 1500
SR-11-003

p

Kalau yang diketahui, tuliskon yang diketahui

SR-11-003

J

Suhjek menu/is

IVIH L-l,hmJm,t :\eo m1

__
1

l·f·n'' \p'£1_'. r(i.): "ll11 _ojtg_1_:<'ou_ "()_
.-----~- ffi o1~. \ bv.Yt !. ! ) ~ ~ !!'! ~ :- \1 f.:._{ .'£l& ~'. 0 C"~
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SR-11-004

P

Coba tu/iskan yang dital1}'akan

SR-11-004

J

Subjek menu/is

JiJ±,L~eru1a""

Pemn;l!tiL_ Y,. ITiau ,,,

1, J, !w''" f,r;

SR-1 1-005

P

Sekarang apa yang dimaksud dengan maksimum

SR-11-005

J

Batas-batosl1}'0 parkiran pak

SR-11-006

P

Maksudnya

SR-11-006

J

Batos yang dimuat mobil pribadi pak

SR-11-007

P

apa lagiyang kamu /akukan untuk soal ini

SR-11-007

J

mel1}'elesaikanl1}'a

SR-11-008

P

Bagaimana caranya

SR-11-008

J

Menentukan model matematikanya

SR-11-009

P

Mana model matematikanya disitu

SR-11-009

J

1ni pak (subjek menunjuk)

~-L_X+'/:

"-1

.t€-1 :: 1r.o

JR

t\0

SR-11-010

P

Kenapa x + y dari mana ilu

SR-11-010

J

Penyelesaiannya pak x

=

boks
SR-11-0JI

P

Kenapa kamu caret itu

SR-Jl-OJI

J

Salah tulis pak

SR-Jl-012

P

Coha tu/is ulang

SR-11-012

J

Suhjek menu/is

SR-11-013

P

Mana graiknya

SR-11-013

J

lni pak (subjek menunjuk)
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SR-ll-014

P

Sebelum memhuat grqfik apa dulu yang kamu
lakuknn

SR-ll-014

J

Menghitungjumlah mobil boksnya

SR-ll-015

P

Bagaimana caranya

SR-ll-015

J

Begini pak (suhjek menunjuk sambil bicara)

SR-ll-016

P

Ada cara lain mencari nilai x dan nilai y.

SR-11-016

J

Tidak ada pak

SR-11-017

p

Kenapa sumbuh x keatas dan sumbuh y-nya yang
dibawah

SR-11-017

J

Karena x lebih duluan pak

SR-ll-018

p

Maksudnya /ebih duluan

SR-11-018

J

Dijumlahknn pak 4x + 6y

SR-ll-019

p

Sekarang kenapa ini diarsir

SR-11-019

J

Karenajumlah mobil boksnya

SR-Jl-020

p

Kenapa arsiran ini lee dalam

SR-11-020

J

Karena lebih tinggi mabil baksnya

SR-11-021

p

Kamu tahu menggunakan cara subtitusi, eliminasi

~

180

dan gabungan untuk menghitung x dan y
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SR-11-021

J

lni pak cara subtitusi (subjek menunjuk hasi/

pekerjaant1)'f1)

..: 3o ,t

1~ c

'\ o

.:::-LtT3-.; ) tb c\"1 :- J~;,
It "

+6" : \ & c

SR-11-022

P

Dari mana kamu dapatkan cora begini

SR-11-022

J

Di SMP pak

SR-11-023

P

Piker dulu hetul cara ini

SR-11-023

J

diam

SR-1 1-024

P

Nilai apa ini (peneliti menunjuk hasi/ akhirnya)

SR-11-024

J

Maksimumnya pak

SR-I 1-025

P

Apa itu maksimum

SR-11-025

J

Semua yang parker mobil

SR-11-026

P

Berapa maksimumnya /agi disitu

SR-11-026

J

75/imaribupak

SR-11-027

P

Kenapa bisa dapat 75 ribu

SR-11-027

J

Dijumlahkan pak, seperti ini

_3__?_XZ.ooo-:. ho.ouu

/cv x\f>co:-_\£ """

'1-f,·. Dec,_
SR-11-028

P

Manafongsi objelaifoya

SR-11-028

J

Ini pak (subjek menunjuk)

'1- 6· .

l)

c ·"'--

SR-11-029

p

Apa yang dimaksud fongsi objektif

SR-11-029

J

Penghasi/an maksimum parkiran

SR-11-030

P

Bagaimana cora dibukJikan hahwa cawaban lc.amu
benar

SR-Jl-030

J

Dilihat nilai tertingginya pak

SR-JJ-031

P

Cora bagaimana

SR-11-031

J

diam
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SR-ll-032

p

Coba lihai kembali jawahanmu, bagaimana dengan
jawabanmu, apa kamu yakin dengan jawabanmu

SR-1 1-032

J

Yakipak

SR-ll-033

p

Okey terimalcasih nanti /agi saya wawancarai

SR-11-033

J

lye

Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan
wawancara pertama (TD) soal nomor 1 di atas, disimpulkan bahwa hasil

analisis kesalahan subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita
program linear pada setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai

berikut:
J) Memahami soal

Pada tahapan inj, subjek rendah (SR) mengalami kesaJahan yaitu:

a) Subjek rendab (SR) tidak memabanti makna maksimum memuat
atau tanda ( :>) yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita
program linear (SR-1 1-005, SR-1 1-006)
b) Subjek rendab (SR) mengalanti kesalaban dalam memabami fungsi
objektifyang dinyatakan secara ek:splisit dalam soal cerita program

linear (SR-11-029)
c) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalarn menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear

(SR-ll-003, SR-ll-004)
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d) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dallllll memahami

metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear (SR -11021)
2) Merencanakan penyelesaian
Pada tabapan ini, subjek rendab (SR) mengalami kesalaban yaitu:
a) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam menbuat
pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear

(SR-ll-009, SR-ll-012)
b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (SR -11-028)
3) Mengimplementasikan penyelesaian

Pada tahapan

ini,

subjek rendab (SR) mengalami

kesalaban

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menentukan titik
potong untuk setiap persamaan garis (SR-11-015)
b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menggarnbar
grafik (SR-ll-013)
c) Subjek rendah (SR) mengal ami kesalaban dalam menentukan batas

arsiran dacrah daerah penyelesaian {SR-1 1-020).
d) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam menentukan
daerab penyelesaian (SR-11-013, SR-11-014)

•
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e) Subjek rendah

(SR)

mengalami kesalahan tentang konsep

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi
dan subtitusi (SR-J/-018, SR-ll-025)
f) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menentukan nilai

minimum (SR-11-026, SR-11-027).
4) Veriflkasi
Pada tahapan ini, subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan mengalami

kesalahan dalam membul;tikan kembali jawaban dari setiap langkah
soal cerita program linear (SR-11-030. SR-11-031)

c. Paparan Data Hasil Wawancara Kedua TD Soal Nomor 1
Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis analisis

kesalahan subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita program
linear. Pertarna subjek diberi soal tes diagnostik (TD) soal nomor I
kembali dan akan memperlihatkan hasil pekerjaan

subje~

selanjutnya

dilakukan wawancara seperti berikut:

Kode

PIJ

Uraian

SR-12-001

P

Saya wawancarai /agi ya, boca kembali soal nomor

I
SR-12-001

J

Subjek membaca soa/

SR-12-002

P

Apa yang diketahu! dalam soal nomor I

SR-12-002

J

Diketahui luas lahan parkir 180 meter pangkat 2.

/uas parkir rata-rata untuk mobil pribadi 4 meter
panglwt 2 dan mobil boks 6 meter panglwt 2.

Parldr maksimum memuat 40 kendaraan. Biaya
parkir untuk mobil prihadi dan boks berturu-htrut
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2.000.00 dan 1.500,00 rupiah
SR-12-003

P

Kalau yang dijawabanmu mana yang diketahui

SR-12-003

J

Yang ini pak (Subjek menunjuk)

1)~\(:;

L. lu.ht.>n lt·~~~ . r: \&v
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Vt;.u
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SR-12-004

P

Apa yang ditanyakan

SR-12-004

J

Penghasilan parkir yang diperoleh

SR-12-005

P

Yang mana model matematikanya bisa kamu
tuliskan disitu

SR-12-005

J

Subjek menu/is
X \'/ .-

L:•.•

SR-12-006

p

r_.t_~--

t i ·: : -~~-"'--

Sebelum menentukan model matematika apa dulu
yang anda lakukan

SR-12-006

J

Penyelesaiannya du/u

SR-12-007

P

Maksudnya penyelesaiannya

SR-12-007

J

Yang ini pak (subjek mnunjuk)
tPtt'(t '1,:: \t>ob,r\

_'{{1bocL

"/ :- IJ.:; b; •, __be
SR-12-008

P

FS

Didalam soa/ ada kata maksimum memuat 40
kendaraan apa maksudnya itu

SR-12-008

J

40 kendaraan yang bisa diparkir

SR-12-009

P

Maksudnya

SR-12-009

J

Balas yang dimuat mobil pribadi pak

SR-12-010

P

Kalau

maksimum

yang

diperoleh

maksudnya
SR-12-010

J

Uang yang diperoleh parkiran

SR-12-011

P

Selanjutnya apa /agi yang kamu /akukan

SR-12-Qll

J

menyelesaikannya
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SR-/2-012

P

Bagaimana caranya

SR-12-012

J

Menghitungjumlah mobil boksnya

SR-/2-0/3

P

Bagaimana caranya

SR-/2-0/3

J

Subjek menyehutkan
4x + 6y

SR-12-0/4

P

180jadix ~ 4,y

~

~

6

Terus ada cara yang lain mencari nilai x dan nilai
y.

SR-12-0/4

J

Tidak ada pak

SR-12-015

P

Terus apa /agi yang anda /akukan

SR-/2-015

J

Mennggambar grafiknya

SR-/2-016

P

Coba gambar grafiknya disitu

SR-12-0/6

J

(Subjek menggambar grafik)

o.r,

""'.:.;:;

'

~--

. ;:_

',..

~-~·

-,14<'+"'\"'-'-'"'4"'-Ll)---~Y

o,13uS'

~"Y:ub~ --~?'JS _
1

SR-12-017

P

Kenapa sumbuh x keatas dan sumbuh y-nya yang

dibawah
SR-12-0/7

J

Karenaxlebihduluanpak

SR-12-0/8

P

Maksudnya /ebih du/uan

SR-12-0/8

J

Dijumlahkanpak4x + 6y

SR-/2-0/9

P

Sekarang kenapa ini diarsir

SR-12-019

J

Karenajumlah mobil boksnya

SR-12-020

P

Terus kenaJXI diarsir arsiran ke dalam

SR-12-020

J

Karena lebih tinggi mobil boksnyo

SR-12-021

P

Ten-~S
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SR-12-021

J

lni pak cara subtitusi (subjek menunjuk hasil

pekerjaan11Jia)
.:: }o ,t I• ~ '1 o

~-l.t

(3o) tb (1"_}_2J~o
[lt> tbu '\&o

SR-12-022

P

Se/anjtnya apa yang kamu lakukan setelah ini

SR-12-022

J

Menentukan maksimumnya pak

SR-12-023

P

Berapa maksimumnya yang kamu pero/eh disitu

SR-12-023

J

75 lima ribu pak

SR-12-024

P

Kenapa bisa dapat 75 ribu

SR-12-024

J

Dijumlahkan pak, seperti ini

_3ox1ooo~

J£V

:x\.f>cv~

bo.o-ov
\\, <:::". __
·1-f,· D<..e,

SR-12-025

P

Kalau fungsi objektifnya yang mana

SR-12-025

J

1ni pak (subjek menunjuk)

1-f,·

6Cu

SR-12-026

P

Apa yang dimaksudfungsi objektif

SR-12-026

J

Penghasilan maksimum parldran

SR-12-027

P

Okey

bagaimana

cara

ditahu

bahwa

itu

maksimumnya

SR-12-027

J

Dilihat nilai tertingginya pak

SR-12-028

P

Cara bagaimana

SR-12-028

J

60.000ditambah 15.000dapat 75.000

SR-12-029

P

Coba lihai kembalijawabanmu, bagaimana dengan
jawabanmu. apa kamu yakin dengan jawabanmu

SR-12-029

J

Yakipak

SR-12-030

P

Okey terimakasih nanti lagi saJU wawancarai

SR-12-030

J

lye
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Berdasarkan paparan data hasil tes diagnostik dan petikan
wawancara kedua (ID) soal nomor 1 di atas, disimpulkan bahwa basil
analisis kesalahan subjek rendah (SR) daJam menyclesaikan soal cerita
program linear pada setiap tahapan pcnyelesaian dinyatakan sebagai

herikut:
I) Memahami soal
Pada tahapan ini, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan yaitu:

a) Subjek rendah (SR) tidak memabami makaa maksimum memuat
atau Ianda (:5) yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita
prognnn linear (SR-12-008. SR-12-009)
b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami fungsi
objektif yang dinyatakan secara cksplisit dalam seal ccrita program

linear (SR-12-026)
c) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalarn menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear
(SR-12-003. SR-12-004)

d) Subjek rendab (SR) menga!ami kesalahan dalam memahami
metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear (SR-12021)
2) Merencanakan penyeJesaian

Pada tahapan ini, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan yaitu:
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a) Subjek rendab (SR) mengalami kesalalum dalam menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
~~R-12-005)

b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (SR-12-025)
3) Mengirnplementasikan penyeJesaian

Pada

tabapan

ini,

subjek

rendah

(SR)

mengalami

kesalahan

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek rendab (SR) mengalami kesalalum dalam menentukan titik
potong untuk sctiap persamaan garis

~R-12-012,

SR-12-013)

b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menggamhar
grafik

~R-12-016)

c) Subjek rendah (SR) mengalami kesalalum dalam menentukan batas
arsiran daerah daerah penyelesaian ~R -12-019).
d) Subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan dalarn menentukan
daerahpenyelesaian (SR-12-016, SR-12-017)
e) Subjek rendab

(SR) mengalami kesalalum tentang konsep

penyelesaian persamaan dengan menggtmakan metode eliminasi

dan subtitusi

~R-12..(}21)

f) Subjek rendab (SR) mengalarni kcsalaban dalam menentukan nilai

maksimum (SR-12-026, SR-12-027).
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4) Verifikasi

Pada tahapan ini, subjek rendab (SR) mengalami kesalaban mengalami
kesalahan dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah
soal cerita program linear (SR-ll-023, SR-11-024, SR-12-028)

d. Validasi Data SR tentang Analisis Kesalahan Hasil Wawancara
Pcrtama dan Hasil Wawancara Kedua pada Soal Nomor 1
Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang analisis kesalahan
suhjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita program linear pada
sitiap tahapan. Validasi data dilakukan dengan earn membandingkan data
wawancara pertama dan data wawancara kedua pada soal nomor I.

Perbandingan data wawancara pertama dan data wawancara kedua pada
soal nomor 1 ditunjukkan pada Tabel 4.6

Tabel4.6 Perbandingan Data \Vawancara Pertama dan
Data Wawancara kedua Soal Nomor 1 SR pada setiap Tabapan
Data Wawancara Pertama
Data Wawancara Kedua
Memahami soal
Pada tahapan ini yaitu: (1) Subjek
Pada tahapan ini yaitu: (1) Subjek
rendab (SR) tidak memabami makna

rendab

maksimum memuat atau tanda ( .$)

makna maksimum rnemuat atau

yang

secara eksplisit

tanda (,;) yang dinyatakan secara

dalam soal cerita program linear (SR-

eksplisit dalam soal cerita program

11-005,

linear

dinyatakan

SR-11-006),

(2)

Subjek

(SR)

tidak

(SR-12-008,

memahami

SR-12-009),

rendab (SR) mengalami kesalaban

(2) Subjek rendab (SR) mengalami

dalam memabami fungsi objektif

kesaJahan dalam memahami fungsi

yang

secara eksplisit

objektif yang dinyatakan secara

dalam soal cerita program linear (SR-

eksplisit dalam soal cerita program

11-029), (3) Subjek rendab (SR)

linear (SR-12-026),

dinyatakan

mengalami

I
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menuliskan

apa

yang

diketahui

dalam

menuliskan

yang

dalam bentuk verbal pada soal cerita

diketahui

program linear (SR-1/-003, SR-11-

pada soal cerita program linear

004),

(SR-11-003,

(4)

mengalami

Subjek

rendah

kesalahan

(SR)

dalarn

dalam

apa

bentuk verbal

SR-12-004),

(4)

Subjek rendah (SR) mengalami

memahami metode climinasi dan

kesalahan

subtitusi soal cerita program linear

metode t:liminasi dan subtitusi soal

(SR-I 1-021)

cerita program linear (SR-12-021

dalam

memahl:lllli

Mcrencanakan penyelesaian
Pada tabapan ini yaitu: (I) Subjek
Pada tabapan ini yaitu: (I) Subjek
rendah (SR) mengalami kesalahan

rendah (SR) mengalami kesalahan

dalam menbuat pertidaksamaan atau

dalam

model

atau model matematika soal cerita

matematika

soal

cerita

menbuat

pertidaksamaan

program linear (SR-11-009, SR-11-

program

012),

(SR)

(2) Subjek rendah (SR) mengalami

dalam

kesalahan dalam membuat fungsi

membuat fungsi objektif soal cerita

objektif soaJ cerita program linear

program linear (SR-I 1-028)

(SR-12-025),

(2)

mengalarni

Subjck

rendalt

kesalahan

linear

(SR-12-005},

Mengimplementasikan pcnyelesaian
Pada tabapan ini, subjek rendah (SR)
Pada tabapan ini, subjek rendah
mengalarni

kesalaban

da!arn

mengimplementasikan penyelcsaian

yaitu:

(!)

Subjek

rendah

(SR)

(SR) mengalarni kesalahan dalarn
mcngimplementasikan

penyelesaian yaitu:

(I)

Subjek

dalarn

rendah (SR) mengalarni kesalahan

menentukan titik potong untuk setiap

dalam menentukan titik potong

(SR-11-015),

untuk setiap persarnaan garis (SR-

(2) Subjek rendah (SR) mengalarni

12-012, SR-12-013), (2) Subjek

kesalahan da!arn menggambar gralik

rendah (SR) mengalami kesalahan

(SR-11-013), (3) Subjck rendah (SR)

dalarn menggarnbar grafik (SR-12-

mengalarni

016), (3) Subjek rendah (SR)

mengalami

persamaan

kesaJaban
garis

kesalahan

dalam

menentukan batas arsiran daerah
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(SR-ll-020),

menentukan batas arstran daerah

(4) Subjek rendab (SR) mengalami

daerah penyelesaian (SR-12-019),

kesalahan dalam menentukan daerah

(4) Subjek rendab (SR) mengalami

daerah

penyelesaian

penyelesaian

Subjek

rendab

SR-11-

kesalahan

dalam

menentukan

(SR)

daerdh penyelesaian (SR-12-016,

mengalami kesalaban tentang koosep

SR-12-017), (5) Subjek rendab

penyelesaian

(SR) mengalami kesalahan tentang

014),

(5)

(SR-11-013,

persamaan

dengan

menggunakan metode eliminasi dan

(SR-11-018,

subtitusi

SR-11-025),

konsep

penyelesaian persamaan

dengan

mcnggunakan

metode

(6) subjek rendab (SR) mengalami

eliminasi dan subtitusi (SR·12-

kesalahan dalam menentukan nilai

021), (6) Subjek rendab (SR)

minimum (SR-11-026, SR-11-027)

mcngalami

kesalaban

dalam

menentukan nilai maksimum (SR12-026, SR-12-027)

Veritikasi
Pada tabapan ini, subjek rendab (SR)
Pada tabapan ini, subjek rendab
mengalami

kesalahan

kesalahan

dalam

mengalami

membuktikan

(SR)

mengalami

mengalami

kesalahan

kesalahan

dalam

kemba1i jawaban dari setiap Jangkah

membuktikan

kembali jawaban

soal cerita program linear (SR-11-

dari setiap langkab soal cerita

030, SR-ll-031)

program linear (SR-12-023, SR-12-

024, SR-12-028)

Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat babwa data subjek rendab (SR)
tentang data wawancara pertarna dan data wawancara kedua pada soal

nomor I valid. Maka disimpulkan data yang valid sebagai berikut;
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Tabel 4. 7. Data Valid (TD) Soal Nomor 1
Subjek Rendah (SR) pada Setiap Tahapan
Data Valid

Kode

Memahami soal

I) Subjek rendah (SR) tidak memahami makna maksimum

DV·SRJ-01

memuat atau tanda ( :<;;;;) yang dinyatakan secara eksplisit
dalam soal cerita program linear

2) Subjck rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami

DV-SRJ-02

fungsi objektif yang dinyatakan sccara eksplisit dalam soal
cerita program linear

3) Subiek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menuliskan

DV--SRJ-03

apa yang diketahui dalam hentuk verbal pada soal cerita
program linear

4) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami

DV-SRJ-04

metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear

Merencanakan penyelesaian
I) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menbuat

DV-SRJ-05

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program
linear

2) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam membuat

DV--SRJ-06

fungsi objektif soal cerita program linear
Mengimplementasikan penyelesaian

I) Subjek

rendal1

(SR)

mengalami

kesalahan

dalam

DV-SRJ-07

menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis

2) Subjek

rendah

(SR)

mengalarni

kesalahan

dalam

DV-SRJ-08

(SR)

mengalami

kesalahan

dalarn

DV-SRJ-09

dalarn

DV-SRJ-10

menggambar grafik

3) Subjek

rendah

menentukan batas arsiran daerah daerah penyelesaian

4) Subjek

rendah

(SR)

mengalami

menentukan daerah penyelesaian
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5) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan tentang konsep

DV-SRJ-11

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode

eliminasi dan subtitusi
dalam

DV-SRl-12

Verifikasi
l) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan mengalami

DV-SRl-13

6) Subjek

rendah

(SR)

mengalami

kesalahan

menentukan nilai minimum

kesalahan dalam membuktikan kern bali jawaban dari setiap

langkah soal cerita program linear
e. Analisis Kesalahan Subjek Rendab (SR) dalam Menyelesaikan Soal
Cerita Program Linear Soal Nom or 1
1) Analisis Data

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan
untuk mengetahui analisis kesalahan subjek rendah (SR) pada tiap

tahapan. Data yang dianalisis adalah data yang valid yang ditunjukkan

pada bah IV D.l.d. Tabel 4.7. Hasil

analisis

ini

bermuara pada

kesimpulan penelitian sebagai wujud dari jawaban pertanyaan

penelitian. Analisis data untuk tiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:
a) Memahami soal

Berdasarkan data yang valid pada bagian D.l.d. Tabel 4.7,
menunjukkan

babwa,

subjek

rendah

(SR)

menggunakan

kemampuan visual (membaca) untuk mengenal masalah yang

dihadapi. Dalam proses membaca soal cerita program linear subjek
berusaba

memahami

soal

yang

diberikan.

Namun

dalam

meucermati soal cerita program linear menunjukkan subjek rendah
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(SR) tidak memahami makna maksimum memuat atau tanda (,;)
yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program linear

(DV-SRI-01), subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam
memahami fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit da1am
soal cerita program linear (DV-SRJ-02), subjek menyatakan babwa
fungsi objektifnya adalah penghasilan maksimwn parkiran namun
yang dimaksud fungsi objektif adalah fungsi sasaran atau fungsi
linear yang dicari nilai optimnmnya kemudian subjek rendah (SR)
mengalami kesalahan dalam rnenuliskan apa yang diketahui dalam

bentuk verbal pada soal cerita program linear (DV-SRJ-03). serta
dari paparan data setelah ditakukan wawancara berbasis tugas

subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami
metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear bahwa

(DV-SRJ-04), subjek rendab (SR) memahanai bahwa untuk
menggunakan metode eliminasi dan subtitusi mencari dua bilangan

yang memenuhi pada suatu persamaan x + y = 40 saja namun tidak
memperhatikan konsep dari rnetode eliminasi dan subtitusi itu
sndiri. Hal ini menWijukkan bahwa dalam rnemahami soal cerita

program linear, subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan faktual
atau kesalahan konsep terlcait dengan konsep fungsi objektif,
metode subtitusi dan apa yang diketahui dalam soal cerita program
•

linear.
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Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan

bahwa da1am memahami soal cerita program linear subjek rendah
(SR) melakukan kesalahan faktual dalam memahami f.1kta-fakta

atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.

b) Merencanakan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian D. J.d.
Tabel 4. 7. Menunjukkan bahwa, Subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam menbuat pertidak.samaan atau model matematika
soal cerita progran1linear (DV-SRJ-05) yaitu, subjck rendah (SR)

menuliskan model matematika dalam bentuk persamaan dan tidak
membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan seperti
yang ditunjnkkan dalam jawaban subjek tinggi (<SRI-JW-04),
Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam membuat nmgsi
objektif soal

cerita

program

linear

(DV-SRJ-06),

subjek

menyatakan bahwa fungsi objektifhya adalah nilai akhir dari

jawaban subjek yaitu 75.000 sepcrti yang ada di jawaban subjek
(SRJ-JW-08). Hal ini mcnunjukkan bahwa subjek rendah (SR)

mengalami kesalahan fakta dalam menuliskan model matematika
dan fungsi objekti.

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan
bahwa subjek rendah (SR) mengalami kesalahan fakta dalarn

menuliskan model matematika dan fungsi objektif.
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c) Mengimplementasikan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid bagian D. J.d. Tabel
4. 7.

Menunjukkan

babwa,

subjek

rendah

(SR)

berusaha

mengimplementasikan penyelesaian namun subjek rendah (SR)

mengalami kesalahan dalam menentukan titik potong untuk setiap
persarnaan garis

(DV-SRJ-07) yaitu subjek tinggi menyatakan

babwa titik potong untuk persarnaan 4x + 6y

~

180 adalah (4, 6),

sehingga memotong pada x adalah titik 4 dan mernotong pada
sumbu y adalab titik 6 schingga subjek rendah (SR) mengalami
kesalaban dalarn menggarnbar grafik (DV-SRJ-08), Subjek rendab
(SR) mengalami kesalahan dalam menentukan batas arsiran daerah

daerab penyelesaian (DV-SRJ-09), yaitu subjek tinggi daerab yang

diarsir adalah daerah bagian daJam tanpa menentukan garis
persarnaan yang kedua dan Subjek rendab (SR) mengalami
kesalaban dalam menentukan daerab penyelesaian (DV-SRJ-10),

subjek rendah menyatakan bahwa diarsir kedalam karena jumlah
mobil

boks

yang seharusnya syaratnya adalab

(x,y);, 0.

Kemudian Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban tentang

konsep penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode
eliminasi

dan

subtitusi

(DV-SRJ-11),

Subjek rendab

(SR)

menga1ami kesaJahan dalam menentukan nilai minimum (DV-SRJ12) yaitu subjek tinggi menyatakan babwa untuk nilai x adalab 30
dan y adalab 10 karena 30 + 10 ~ 40, kalau 30 dikali 2000 dan 10
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dikali 1500 lalu dijlll1llahkan menghasilkan 75.000 seperti inilal!

yang dikatakan oleh subjek tinggi adalah metode subtitusi dan hasil

jumlahnya itu adalah metode eJiminasi serta 75.000 adalah nilai
maksimumnya.

Hal

ini

menunjukkan bahwa subjek tinggi

melakukan kesalal!an.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan

bahwa subjek rendah (SR) melakukan kesalahan fakta, kesalal!an
konscp

dan

kesalahan

operasi

dalam

menyclesaian

setiap

persamaan untuk menentukan grafik dan menggunakan metode

eliminasi dan subtitusi serta menentukan nilai maksimum.
d) Verifikasi

Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.l.d. Tabel
4.7.

Menunjukkan bahwa,

subjek rendah

(SR) mengalami

kesalahan dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap

langkah soal cerita program linear (DV-SRI-13), yaitu subjek
tinggi melakukan kesalal!an prinsip dalam membnktikan kembali
dari setiap jawaban yang dilakukan oleh subjek tinggi.

2) Kesimpulan Analisis Kesalahan Subjek Rendah (SR) dalam
Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear Soal Nomor 1
Berdasarkan analisis data pada bagian D.l.d.l ).a), D.l.d.l).b),
D.l.d.l).c), D.l.d.l).d), disimpulkan bal!wa analisis kesalahan
subjek tinggi (ST) dalam menyelesnikan soal cerita program linear
adalal!:
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a) Memahami soal
Subjek rendah (SR) tidak memahami makna maksimum
memuat a tau tanda ( :5:) yang dinyatakan secara eksplisit dalarn soal

cerita program linear, subjek rendah (SR) mcnga1ami kesalahan
dalam memahami fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit

dalam soal cerita program linear. kemudian subjek rendah {SR)
mengalami kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dalam
bentuk verbal pada soal cerita program linear. serta dari paparan
data setelah dilakukan wawancara berbasis tugas subjek rendah
(SR) menga1ami kesa1ahan dalam memahami metode eliminasi dan

subtitusi soal cerita program linear bahwa, subjek rendah (SR)
memahami bahwa untuk menggunakan metode eliminasi dan
subtitusi mencari dua bilangan yang memenuhi pada suatu
persamaan x + y

=

30 saja namun tidak memperhatikan konsep dari

metode eliminasi dan subtitusi itu sndiri. Hal ini menwtjukkan
bahwa dalam memaharni soal cerita program linear. subjek rendah

(SR) mengalami kesalahan faktual atau kesalahan konsep terkait
dengan konsep fungsi objektif, metnde subtitusi dan apa yang
diketahui da1am soa1 cerita program Jinear. Sehingga subjek rendah

(SR) melakukan kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta
atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.
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b) Merencanakan penyelesaian
Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soa1 cerita program linear
yaitu, subjek rendah (SR) menuliskan model matematika dalam

bentuk persamaan dan tidak: membuat model matematika dalam
bentuk pertidaksamaan seperti yang ditunjukkan dalam jawaban
subjek tinggi, Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam
membuat fungsi objektif soal cerita program linear, subjek

menyatakan bahwa fungsi objek-tifuya adalah nilai akbir dari
jawaban subjek yaitu 75.000 seperti yang ada di jawaban subjek.
Hal ini menunjukkan bahwa subjek rendah {SR) mengalami

kesalahan fakta dalam menuliskan model matematika dan fungsi

objekti.
c) Mengimplementasikan penyelesaian

Subjek

rendah

(SR)

berusaha

mengimplementasikan

penyelesaian namun subjek rendah (SR) mengalami kesalahan

dalam menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis yaitu,
subjek rendah menyatakan bahwa titik potong untuk persamaan
4x + 6y

~

180 adalah (4, 6), sehingga memotong pada x adalah

titik 4 dan memotong pada sumbu y adalah titik 6 sehingga subjek
rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menggambar grafik,
Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalarn menentukan batas
•

arsiran daerah daerah penyelesaian, Subjek rendah (SR) mengalarni
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kesalahan dalam menentukan daerah penyelesaian, subjek rendah
menyatakan bahwa diarsir kedalam karena jumlah mobil boks yang
seharusnya syaratnya adalah (x,y) <: 0. Kemudian Subjek rendah

(SR) mengalami kesalahan tentang konsep penyelesaian persarnaan
dengan menggunakan metode eliminasi dan subtih1si, Subjek
rendah (SR) rnengalami kesalahan dalam mencntukan nilai
minimum yaitu subjek rendah rnenyatakan bahwa untuk nilai x

adalah 30 dan y adalah 10 kalau 30 dikali 2000 dan 10 dikali 1500
lalu dijumlahkan menghasilkan 75.000. Hal ini menunjukkan

bahwa subjek rendah (SR) melakukan kesalahan fakta, kesalalron
konsep

dan kesalahan operasi dalam mcnyelesaian sctiap

persamaan untuk menentukan grafik dan menggunakan metode

eliminasi dan subtitusi serta menentukan nilai maksimwn
d) Verifikasi
Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan prinsip dalam
membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah soal cerita

program linear
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2. Paparan Data SR tentang Hasil Tes Diagnostik (fD) dan Data Hasil
Wawancara Soal Nomor 2

a. Paparan Data Hasil Tes Diagnostik (fD) Soal Nomor 2

Seorang pedagang menyewa kendaraan jenis truk dan colt paling sedikit
25 kendaraan dengan jumlah barang yang diangkut paling sedikit 224

karung. Mobil truk dapat mengangkut 14 karung dan colt 8 karung.
Ongkas sewa untuk mobil truk RplOO.OOO dan colt Rp75.000. Berapa
banyak kendaraan masing-masing yang harus disewa agar ongkos
minimum?

Se/esaiakanlah soal dialas dengan mengikuti /angkah-langkah dibawah
ini:

1. Tu/iskan yang diketahui dan yang ditanyakan.

2. Buatlah model matematikanya.
3. Gambar grafik model matematika yang kamu huat.
4. Beri arsiran daerah penyelesaian dari gambar graflk.
5. Buktikan kebenaranjawabanmu
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b. Paparao Data Hasil Wawancara Pertama TD Soal Nomor 2
Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis

kesalahan subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita program
linear. Pertama subjek diberi soa1 tes diagnostik (TD) soal nomor 2
kembali dan akan memperlihatkan basil pekeljaan subjek sebelumnya,
selanjutnya dilakukan wawancara seperti berikut:

Kode

P/J

Uraian

SR-21-001

P

Sekarang baca kembali soa/ nomor 2

SR-21-001

J

Membaca soa/

SR-21-002

P

Apa yang diketahui dari soal itu

SR-21-002

J

Diketahuijumlah mobi/25
Barang yang diangkut mobil 224 karong
Mobil truk 14 k.arung
Mobil colt 8 k.arung
Biaya untuk pengangkutan truk 200 ribu
Biaya untuk pengangkutan mobil colt 150 ribu

SR-21-003

P

Apa yang ditanyaknn, coba tuliskan

SR-21-003

J

(subjek menu/is)

SR-21-004

P

Didalam soa/ ada kata paling sedikit 25 kendaraan
apa maksudnya itu

SR-21-004

J

Kendara yang ada di parkiran

SR-21-005

P

Terus bagaimana caranya

SR-21-005

J

Ini pak penyelesaiannya (subjek menunjuk)

VQr.'[ t

\ t..t ~ -t 11 ~ -~ ll- 'i

'/. t'/ : 1J;>
SR-21-006
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SR-21-006

J

Model matematikanya pak, ee..persamaannya

SR-21-007

P

selanjutnya

SR-21-007

J

Jodi dapat penyelesaiannya

jLAJ,'!,( '1 t2t):2S
i'i. Lcr) +IS' ( Zt)
?1.. \b8 0 22-'-1

+

c?.ll-(

SR-21-008

p

Langkah apa itu yang kamu lakukan

SR-21-008

J

Mencari nilai x dan nilai y

SR-21-009

p

Berapa nilai x-nya

SR-21-009

J

x-nya soma dengan 4, y sama dengan 21

SR-21-010

p

Mengapa bisa x-nya 4 dan y-nya 21

SR-21-010

J

4 tambah 21 sama dengan 21 pak

14 kali 4 dimbahkan 8 dikali 21 sama dengan 224
jadi diperoleh seperti ini (subjek kemba/i menunjuk)
"
' "( '-'
,,~
.j ",t>..,
-\ t"l
......,_\
,_

~

l '-\ Ui_ ) !t? ( Zt) '?.2'-;

?1- +\be -_ V-'-1
SR-21-011

p

Ada cara lain yang kamu tahu, misa/ cara subtitusi
atau e/iminasi

SR-21-011

J

Cora subtitusi ini pak,

SR-21-012

p

Kenapa bisa kamu katakana bahwa ini cara subtitusi

SR-21-012

J

diam

SR-21-013

p

SelaJifutnya apa maksudnya ongkos minimum dalam
soa/

SR-21-013

J

Biaya minimum

SR-21-014

p

Apa itu minimum

SR-21-014

J

Biaya terendah untuk menyewa kendaraan

SR-21-015

p

Coba kamu tuliskanfongsi objektifnya soal nomor 2
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SR-21-015

J

Suhjek menunjukkan hasil pekerjaannya

-:. \

~ 't<;, . (;) (;"

SR-21-016

p

Apa yang dimaksud fongsi objektifnya.

SR-21-016

J

Nilai yang tertinggi

SR-21-017

p

Mana grafiknya

SR-21-017

J

Ada dibe1alwnnya pak

·SR-21-018

p

Kenapa kamu core/ grafikmu ini

SR-21-018

J

Sa1ahpak

SR-21-019

p

Bagaimana cara menentukan titik potong

SR-21-019

J

x-nya 14, y-nyasamadengan 8jadi 14x +By =224
x

=

4, y-nya soma dengan 21 jadi 4 + 21 = 25

SR-21-020

p

Ada cora Jain yang kamu bisa tahu

SR-21-020

J

Cora suhtitusi begini soja pak

SR-21-021

p

Cara subtitusi atau cara eliminasi ini

SR-21-021

J

diam

SR-21-022

p

Yang daerah penyelesaiannya

SR-21-022

J

Yang diarsir pak

SR-21-023

p

Ka/au daerah penyelesaiannya arsirannya keatas
atau ke bawah

SR-21-023

J

kebawah

SR-21-024

p

Kenapa kebawah

SR-21-024

J

Karena ongkos minimum yang ditanyakan
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SR-21-025

P

Ada syarat lain sampai diarsir kebawah yang
digunakan dalam menyelesaikan soa/ program linear

SR-21-025

J

Tidak ada pak

SR-21-026

P

Maksudnya begini kenapa kamu tidak arsir keatas

SR-21-026

J

Perintah soa/nya pak ongkos minimum

SR-21-027

P

Setelah menggambar grafik, apa lagi /angkah yang
kamu lakukan selanjutnya

SR-21-027

J

Memheri arsiran

SR-21-028

P

Kenapa ada arsiran

SR-21-028

J

Untuk mengetahui ni/ai maksimum dan minimum

SR-21-029

P

Berapa nilai maksimumnya dan minimummya

SR-21-029

J

diam

SR-21-030

P

Ka/au yang ini nilai apanya

•

\.- ~ 1-?-:.h () (... ()
SR-21-030

J

Ni!ai minimumnya pak

SR-21-031

P

Kalau maksimumnya

SR-21-031

J

diam

SR-21-032

P

Ada /agi cara yang lain kamu tahu

SR-21-032

J

Tidak ada pak

SR-21-033

P

Bagaimana kamu tahu bahwa ini nilai minimumnya,
jangan sampai ini ni/ai maksimumnya

SR-21-033

J

Tidak pak ini minimumnya

SR-21-034

P

Cara mendapatkannya bagaimana

SR-21-034

J

Begini pak (subjek menunjuk)
---------

_l"l"\IA't"- ,)\t>'i" '/()0~ ),1_\<~\u~(hc(l
-::. '-\X \oo "'"'v t2.\ ~"f'i;:lovo
=i:i;,;;; "';:,<;TI.~? 2 ;~~
. - ---·-::. j '-~ 1-t:, •() (;) 0

SR-21-035

P

Sekarang jawabanmu coba kamu lihat. kamu yakin
kebenarannya
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SR-21-035

J

Jyapak

SR-11-036

P

lya paeeng sudah mi terima kasih ya

SR-21-036

J

lye ...

Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan

wawancara pertama (TD) soal nomor 2 di atas, disimpulkan bahwa hasil
analisis kesalahan subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita
program linear pada setiap tahapan penyelesaian dinyatakan sebagai

berikut:
I) Memahami soal
Pada tabapan ini, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek rendah (SR) tidak memahami makna kalimat paling sedikit

dan minimum atau tanda ( ~) yang dinyatakan secara eksplisit
dalam soal cerita program linear (SR-21-004)

b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami fungsi
objektifyang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program
linear (SR-21-016)
c) Subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan dalarn menuliskan apa
yang diketabui dalarn bentuk verbal pada soal cerita progmm linear
(SR-21-002, SR-21-003)

d) Subjek rendah (SR) mengalarui kesa!aban dalarn memahami

metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear (SR-21011)

I
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2) Merencanakan penyelesaian
Pada tahapan ini, subjek rendab (SR) mengalami kesalaban yaitu:
I) Subjek rendah

(SR) mengalami kesalaban dalam menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
(SR-21-005)

2) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (SR-21-01 5)
3) Mengimplementasikan penyelesaian

Pada tahapan ini,

subjek rcndab (SR) mengalami

kesalaban

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:

a) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalarn menentukan titik
potong untuk setiap persamaan garis (SR-21-019)
b) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam menggambar
grafik (SR -21-01 7)

c) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalarn menentukan batas
arsiran daerab penyelesaian (SR-21-025).
d) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalarn menentukan
daerab penyelesaian (SR-21-022, SR-21-023, SR-21-027, SR-21028)

e) Subjek rendab (SR) mcngalami kesalaban tentang konsep

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi
•

dan subtitusi (SR-21-020, SR-21-021)
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f) Subjek rendah (SR) mengalami kesalaban dalam menentukan nilai

minimum (SR-21-030. SR-21-033).
4) Verifikasi
Pada tabapan ini, subjek rendab (SR) mengalami kesalaban mcngalami
kesalaban dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap langkab
soal cerita program linear (SR-21-034. SR-21-035)

c. Paparan Data Hasil Wawancara Kedua TD Soal Nomor 2
Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis analisis
kesalaban subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita program
linear. Pertama subjck diberi soal tes diagnostik (TD) kembali dan akan
memperlihatkan basil pekerjaan subjek sebelumnya, sclanjutnya dilakukan
wawancara seperti berikut:

Uraian

Kode

P/J

SR-22-001

p

Okey soa/ nomor 2 boca kemba/i soalnya

SR-22-001

J

Subjek memhaca soal nomor 2

SR-22-002

p

Apa yang diketahui dari soal itu

SR-22-002

J

Diketahui Seorang pedagang menyewa kendaraan

jenis truk dan colt paling sedikil 25 kendaraan
jumlah barang yang a/wn diangkut 224 /wrung.
Mobil truk dapat mengangkut 14 karung dan colt 8
/wrung. biaya mobil truk /00.000 dan colt 75.000
SR-22-003

p

Apa yang ditanyakan, coba htliskan

SR-22-003

J

Ongkos minimum yang mau dibayar

SR-22-004

p

Apa maksudnya paling sedikit 25 kendaraan dalam
soal

SR-22-004
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25 kendaraan yang akan disewa
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SR-22-005

P

Maksudnya iaJta paling sedikit

SR-22-005

J

Minimumpak

SR-22-006

P

Se/anjutnya apa yang iaJmu lakuiaJn

SR-22-006

J

MenentukDn ni/ai11J!a pak

SR-22-007

P

Nilai apal1)la

SR-22-007

J

Pel1)lelesaiannyapak

SR-22-008

P

Terus bagaimana caranya

SR-22-008

J

Subjek menyebutiaJn pe11J!elesaiannya 14x + 8y
~224,

X+ y

~

25

SR-22-009

P

Apanya itu

SR-22-009

J

penyelesaiannya

SR-22-010

P

Yang mana model matematikanya

SR-22-010

J

Yang ini pak (subjek menunjuk)

'. u,. -tf.h c z.t'-1
t '/ : 1 s

~
SR-22-0II

P

TentS apa /agi setelah itu

SR-22-0IJ

J

Menghitung

nilainya

seperti

ini pak

(subjek

menunjuk)

-'ul
...'! ·_.\ ot
'"'L
-

''I f7- ,;j ,2c
~
;>

! <j L C[

)

'?1- .1:\bJ

f (I ( ?. L)

-, ?l';

0~~<-\

SR-22-012

P

Cora apa itu, maksudeya bagaimana

SR-22-012

J

Untuk mencari ni/ai x dan nilai y

SR-22-013

P

Terus Berapa ni/ai x-nya

SR-22-013

J

Nilai x

SR-22-014

P

Mengapa bisa x-nya 4 dan y-nya 21

SR-22-014

J

4tambah21 samadengan21pak

~

4, y

~

21

14 iaJ/i 4 dimbahiaJn 8 diiaJ/i 21 sama dengan 224
SR-22-015

P

Ada cara lain yang kamu tahu. misal cara subtitusi
atau e/iminasi
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SR-22-015

J

Tidak ada pak

SR-22-016

P

Cora apa namanya ini

SR-22-016

J

Carasubtitusipak

SR-22-017

P

Kenapa bisa kamu katakana bahwa ini cara subtitusi

SR-22-017

J

diam

SR-22-018

P

Nah selanjutnya manafungsi objektifnya soa/ nomor

2
SR-22-018

J

Yang

ini

pak

(Subjek

menunjukkan

hasil

pekerjaannya)

:;. \ .~ '/-<:,. (:) (:.; CJ
SR-22-019

P

Apayangdimaksudfungsi objektifnya.

SR-22-019

J

Nilai yang tertinggi

SR-22-020

P

Mana grafiknya

SR-22-020

J

Ada dibelakannya pak (subjek kembali menunjuk
grafik yang ada dilembar pekerjaannya)

SR-22-021

P

Ada gambar yang lain yang lwmu tahu

SR-22-021

J

Tidak ada pak. begini soja gambarku

SR-22-022

P

Bagaimana cara menentukan titik potong

SR-22-022

J

x-nya /4, y-nya sama dengan 8 jadi 14x + 8y
x

~

4, y-nya sama dengan 21 jadi 4 + 21

25

SR -22-023

P

Ada cara Jain yang kamu bisa tahu

SR-22-023

J

Cara subtitusi begini saja pak

SR-22-024

P

Cara subtitusi atau cara e/iminasi ini

SR-22-024

J

diam

SR-22-025

P

Yang daerah penyelesaiannya

SR-22-025

J

Yang diarsir pak

SR-22-026

P

Ka/au daerah penye]esaiannya arsirannya keatas

atau ke bawah

••

~

~224

SR-22-026

J

kebawah

SR-22-027

P

Kenapa kebawah
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SR-22-027

J

Karena ongkos minimum yang ditanyakan

SR-22-028

P

Ada syarat lain sampai diarsir kebawah yang
digunalcan dalam menyelesaikan soal program
linear

SR-22-028

J

Tidak ada pak

SR-22-029

P

Khan sudah ada grafiknya, apa lagi /angkah yang
kamu /akukan se/anjutnya

SR-22-029

J

Memberi arsiran

SR-22-030

P

Kenapa ada arsiran

SR-22-030

J

Untuk mengetahui ni/ai maksimum dan minimum

SR-22-031

P

Berapa nilai minimummya

SR-22-031

J

Yang ini pak (subjek menunjuk sambi/ bicara)

1.975.000
SR-22-032

P

Ada lagi cara yang lain kamu tahu

SR-22-032

J

Tidak ada pak

SR-22-033

P

Se/anjutnya kenapa kamu tahu bahwa ini nilai
minimumnya, jangan sampai ini ni/ai maksimumnya

SR-22-033

J

Tidak pak ini minimumnya

SR-22-034

P

Cara mendapatkannya bagaimana

SR-22-034

J

Begini pak (subjek menunjuk)

~":"~-(1;\":v. "'1~}\fi(·~~\;tt~;~
-

- · - - - - --------

:: ""\ o <'.

<YVO

. . _y, -

t \,()7!?. VOO

___ :: 191-;. OUCJ
SR-22-035

P

Kamuyakin denganjawabanmu ini

SR-22-035

J

Yakinpak

SR-22-036

P

Okey terima kasih ya

SR-22-036

J

Jya pak
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Berdasarkan paparan data basil tes diagnostik dan petikan
wawancara kedua TD soal nomor 2 di atas. disimpu1kan bahwa hasil
analisis kesalahan subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita

program linear pada setiap tahapan penyelcsaian dinyatakan sebagai
berikut:
I) Memahami soal

Pada t.ahapan ini, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan yaitu:
a) Subjek rendah (SR) tidak memabarni makna kalimat paling sedikit

dan minimum atau tanda (2::) yang dinyatakan secara eksplisit
dalam soal cerita program linear (SR-22-004, SR-22-005)
b) Subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan dalam memahami fungsi

objektifyang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program
linear (SR-22-019)
c) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear

(SR-22-002, SR-22-003)
d) Suhjek rendah (SR) mengalarni kcsalahan dalarn memahami

metode eliminasi dan subtitusi soal cerita program linear (SR-22016)
2) Merencanakan penyelesaian

Pada tahapan ini, subjekrendah (SR) mengalami kesalahan yaitu:
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a) Subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam menbuat

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
(SR-22-010)
b) Subjek rendab (SR) mengalami kesalahan dalam membuat fungsi
objektif soal cerita program linear (SR-22-0/8)
3) Mengimplementasikan penyelesaian

Pada

tabapan

ini, subjek

rendab

(SR)

mengalami

kesalahan

penyelesaian soal cerita program linear yaitu:
a) Subjek rendah (SR) mengalami kcsalaban dalam menentukan titik
potong untuk sctiap persamaao garis (SR-22-022, SR-22-023)
b) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menggambar

grafik (SR-22-020)
c) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam menentukan batas
arsiran daerab penyelesaian (SR-22-021).
d) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menentukan
daerabpenyelesaian (SR-22-025, SR-22-029, SR-22-030)
e) Subjek rendah

(SR) mengalami kesalaban tentang konsep

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi

dao subtitusi (SR-12-023, SR-22-024)
t) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menentukan nilai

minimum (SR-22-03/).
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4) Verifikasi
Pada tahapan ini, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan mengalami
kesaiahan dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah
soal cerita program linear (SR-22-034)

d. Vatidasi Data Subjek Rendah (SR) tentang Analisis kesalaban Hasil
Wawancara Pertama dan Hasil Wau·ancara Kedua Soal Nomor 2

Pada bagian ini dilakukan validasi data tentang analisis kesalahan
subjek rendah (SR) dalam menyelesaikan soal cerita program linear pada
sitiap tahapan. Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan data
wawancara pertama dan data wawancara kedua pada soal nomor 2.
Perbandingan data wawancara pertama dan data wawancara kedua pada
soal nomor 2 ditunjukkan pada Tabel 4.8
Tabcl4.8 Perbandingan Data Wawancara Pertama dan
Data Wawancara Kedua Soal Nomor 2 SR pada setiap Tahapan

Data Wawancara Kedua

Data Wawancara Pertama

Memahami soal
Pada tahapan ini yaitu: (I) Subjek
Pada tahapan ini yaitu: (I) Subjek

rendah

(SR)

tidak

memahami

rendah

(SR)

tidak

memahami

makna kalimat paling sedikit dan

makna kalimat paling sedikit dan

minimum atau tanda ( 2!:) yang

minimum atau tanda ( 2!:) yang

dinyatakan secara eksplisit dalam

dinyatakan secara eksplisit dalam

soal cerita program linear (SR-2/-

soal cerita program linear (SR-22-

004),

(2) Subjek rendah

004,

SR-22-005},

(2)

Subjek

(SR) mengalami kesalahan dalam

rendah (SR) mengalami kesalahan

memahami fungsi objektif yang

dalam memahami fungsi objektif

dinyatakan secara eksplisit dalam

yang dinyatakan secara eksplisit

soal cerita program linear (SR-21-

dalam soal cerita prOgram linear
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016),

(SR)

(SR-22-019), (3) Subjek rendah

dalam

(SR) mengalami kesalahan dalam

apa yang diketahui

menuliskan apa yang diketahui

dalam bentuk verbal pada soaJ

dalam bentuk verbal pada soal

cerita program linear (SR-21-002,

cerita program linear (SR-22-002,

SR-21-003), (4) Subjek rendah (SR)

SR-22-003), (4) Subjek rendah

mengalami

dalam

(SR) mengalami kesalahan dalam

memahami metode eliminasi dan

memahami metode eliminasi dan

subtitusi soal cerita program linear

subtitusi soal cerita program linear

(SR-2/-0IJ)

(c~R-22-016)

(3)

mengaJarni
menuliskan

Subjek rendah
kesalahan

kesalahan

Merencanakan penyelesaian
Pada tahapan ini yaitu: (I) Subjek
Pada tahapan ini yaitu: (I) Subjek
rendah (SR) mengalami kesalahan

rendah (SR) mengalarni kesalahan

dalam

dalam

menbuat

pertidaksamaan

atau model matematika soal cerita

program

(SR-21-005),

linear

menbuat

pertidaksamaan

atau model matematika soal cerita

program

(SR-22-010),

linear

(2) subjek rendah (SR) mengalami

(2) Subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam membuat fungsi

kesaJahan dalarn membuat fungsi

objektif soal cerita program linear

objektif soal cerita program linear

(SR-21-015)

(SR-22-018)

Subjek

rendah

Mengimplementasikan penyelesaian
(SR) berusaha
Subjek rendah

mengimplernentasikan

rencana

(SR)

mengimplementasikan

berusaha
rencana

penyelesaian soa1 cerita program

penyelesaian soal cerita program

linear yaitu: (I) Subjek rendah (SR)

linear yaitu: (I) Subjek rendah

rnengalami

dalam

(SR) mengalarni kesalahan dalaru

untuk

menentukan

mencntukan

kesalahan
titik

potong

titik potong untuk

setiap persamaan garis (SR-21-019),

setiap persarnaan garis (SR-22-022,

(2) Subjek rendah (SR) mengalami

SR-22-023), (2)Subjek rendah (SR)

kesalahan

menggarubar

mengalami

(3)

menggambar grafik (SR-22-020),

grafik

dalam

(SR-2 I -OJ 7),
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rendah (SR) mengalami kesalahan

(3) Subjek rendah (SR) mengalami

dalam rnenentukan batas arsiran

kesalahan dalam menentukan batas

daerah penyelesaian (SR-21-025),

arsiran daerah penyelesaian (SR-

(4) Subjek rendab (SR) mengalami

22-021). (4) Subjek rendab (SR)

dalam

kesalaban

daerah penyelesaian

dalam

menentukan

mengalami

(SR-21-022.

menentukan daerah penyelesaian

kesalahan

SR-21-023, SR-21-027, SR-21-028},

(SR-22-025,

(5) Subjek rendab (SR) mengalami

030), (5) Subjek rendab (SR)

kesalahan

tentang

konsep

mengalami

pcnye)esaian

persamaan

dengan

konsep

menggunakan metode eliminasi dan

dengan

subtitusi (SR-21-020, SR-21-021},

eliminasi dan subtitusi (SR-22-023,

(6) Subjek rendah (SR) mengalami

SR-22-024), (6) Subjek rendah

kesalahan dalam menentukan nilai

(SR) mengalami kesalahan dalarn

minimum

(.~R-21-030,

SR-21-033)

SR-22-029,

SR-22-

kesalahan

penyelesaian

tentang

persamaan

menggunakan

menentukan

nilai

metode

mmunum

(.~R-22-031)

Verifikasi
Pada tahapan ini, subjek rendah

Pada tahapan ini, subjek rendab

(SR)

(SR)

mengalarni

mengalami

kesalahan

kesalahan
dalarn

mengalami

mengalami

kesalaban

kesalahan

dalam

membuktikan kembali jawaban dari

membuktikan

setiap Iangkah soa1 cerita program

dari setiap langkah soal cerita

linear (SR-21-034, SR-21-035)

program linear (SR-22-034)

kembali

jawaban

Berdasarkan Tabel 4.8, terlihat babwa data subjek rendab (SR)
tentang wawancara pertama dan wawan'cara kedua pada soal nomor 2

valid. Maka disimpulkan data yang valid sebagai berikut:
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Tabel4.9. Data Valid Wawancara Soal Nomor 2
Subjek Rendah (SR) pada Setiap Tahapan
Data Valid

Kode

Memahami soal

I} Subjek rendab (SR) tidak memabami makna kalimat paling

DV-SR2-0l

sedikit dan minimum atau tanda ( ~) yang dinyatakan secara
eksplisit dalam soal cerita program linear

2) Subjek rendab (SR) mcngalami kesalaban dalam memabami

DV-SR2-02

fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal
cerita program linear

3) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam menuliskan

DV-SR2-0J

apa yang diketahui dalam bentuk: verbal pada soal cerita
program 1inear
•

4) Subjek rendah (SR) mengalami kesalaban dalam memabami

DV-SR2-04

metode eliminasi dan subtitusi soaJ cerita program linear
Merencanak.an penyelesaian

I) Subjek rendab (SR) mengalami kesalahan dalam menbuat

DV-SR2-05

pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program
linear

2) Subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam membuat
DV-SR2-06

fungsi objektif soal cerita program linear
Mengimplementasikan penyelesaian

I) Subjek

rendab

(SR)

mengalami

kesalaban

dalarn

DV-SR2-07

menentuk.an titik potong untuk setiap persamaan garis

2) Subjek

rendab

(SR)

mengalami

kesalaban

dalam

DV-SR2-08

(SR)

mengalami

kesalaban

dalam

DV-SR2-09

dalaro

DV-SR2-JO

menggarnbar grafik
3) Subjek

rendab

menentukan batas arsiran daerah penyelesaian

4) Subjek

rendab

(SR)

mengalami

kesa!aban

menentukan daerah penyelesaian

I

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

42635

176

5) Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan tentang konsep

DV-SR2-ll

penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode

eliminasi dan subtitusi
6) Subjek

rendah

(SR)

mengalami

dalam

DV-SR2-/2

mengalami

DV-SR2-13

kesalahan

menentukan nilai minimum

Verifikasi
I) subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan

kesalahan dalam membuktikan kembali jawaban dari setiap

langk:ah soal cerita program linear

e. Analisis Kesalahan Subjek Rcndab (SR) dalam Menyclesaikan Soal
Cerita Program Linear nom or 2
I) Analisis Data

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan
untuk mengetahui analisis kesalahan subjek rendah (SR) pada tiap
tahapan. Data yang dianalisis adalah data yang valid yang ditunjukkan
pada bah IV D.2.d. Tabel 4.9. Hasil

analisis

uu

bermuara

pada

kesimpulan penelitian sebagai \\-'Ujud dari jawaban pertanyaan penelitian.
Analisis data untuk tiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:
a) Memahami soal
Berdasarkan data yang valid pada bagian D.2.d. Tabel 4.9,

memmjukkan bahwa, subjek rendah (SR) menggunakan kemampuan
visual (membaea) untuk mengenal masalah yang dihadapi. Dalam
proses rnembaca soal cerita program linear subjek berusaha

memahami soal yang diberikan. Namun dalam mencermati soal cerita
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program linear menunjukkan Subjek rendah (SR) tidak memahami
rnakna kalimat paling scdikit dan minimum atau tanda ( ~) yang

dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program linear (DVSKl-0/), subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami

fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita
program linear (DV-SRl-02), subjek menyatakan babwa fungsi
objektifuya adalah nilai yang tertinggi namun yang dimaksud fungsi

objektif adalah fungsi sasaran atau fungsi linear yang dicari nilai
optimumnya. kcmudian subjek rendah (SR) mengalami kesalaban
dalam menuliskan apa yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal
cerita program linear (DV-SR2-03). serta dari paparan data setelah
dilakukan wawancara berbasis tugas subjek rendah (SR) mengalami
kesalahan dalam memahami metode eliminasi dan subtitusi soal
cerita program linear babwa (DV-SR2-04}, subjek rendab memabami
bahwa untuk menggunakan metode eliminasi dan subtitusi mencari
dua bi1angan yang memenuhi pada suatu persamaan x

+y

=

25 saja

namun tidak memperhatikan konsep dari metode eliminasi dan
subtitusi itu sndiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami
soal cerita program linear, subjek rendah (SR) mcnga1ami kesalahan
faktual atau kesalahan konsep terkait dengan konsep fungsi objektif,
metode subtitusi dan apa yang diketahui serta yang ditanyakan dalam
soal cerita program linear.
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dan 21 dikali 75.000 lalu dijum!ahkan menghasilkan 1.975.000. Hal
ini menunjukkan bahwa subjek rendah melakukan kesalahan.

Berdasarkan analisis data tersehut diatas maka disimpulkan
bahwa subjek rendah (SR) melakukan kesalahan fakta, kesalahan
konsep dan kesalahan operasi daJam rnenyelesaian setiap persamaan
untuk menentukan grafik dan menggunakan metode eliminasi dan

subtitusi serta menentukan nilai maksimum.
d) Verifikasi
Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.2.d. Tabel 4.9.
Menunjukkan bahwa, subjek rcndah (SR) mengalami kesalahan

dalam membuktikan kern bali jawaban dari setiap langkah soal cerita
program

linear

(DV-SR2-13).

yaitu subjek tinggi

melakukan

kesalahan prinsip dalam membulctikan kembali dari setiap jawaban
yang di!akukan oleh subjek rendah.

2) Kesimpulan

Analisis kesalahan Subjek Rendah (SR) dalam
1\:lenyelesaikan Soal Cerita Program Linear Nomor 2
Bcrdasarkan analisis data pada bagian D.2.e.l).a), D.2.e.l).b),
D.2.e.l).c), D.2.e.l).d), disimpulkan bahwa analisis kesalahan subjek

tinggi (S1) dalarn menyelesaikan soa! cerita program linear adalah:

a) Memahami soal
Berdasarkan data yang valid pada bagian D.2.d. Tabel 4.9,
menunjukkan bahwa, subjek rendah (SR) menggunakan kemampuan
visual (membaca) untuk mengenal masalah yang dihadapi. Dalam
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proses membaca soal cerita program linear subjek berusaha
memahami soal yang diberikan. Namun dalam mencennati soal cerita
program linear menunjukkan Subjek rendah (SR) tidak memahami

makna kalimat paling sedikit dan minimum atau tanda

c::::)

yang

dinyatakan secara eksplisit da1am soal cerita program linear (DVSR2-0l), subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam memahami

fungsi objektif yang dinyatakan secara ekspJisit dalam soal cerita
program linear (DV-SRl-02), subjck menyatakan bahwa fungsi
objektifnya adalah nilai yang tertinggi narnun yang dimaksud fungsi

objektif adalah fimgsi sasaran atau fungsi linear yang dicari nilai
optimumnya. kemudian s:ubjek rendah (SR) mengalami kesafahan
dalam menuliskan apa yang diketahui dalam bentuk verbal pada soaJ

cerita program linear (DV-SR2-03). serta dari paparan data setelah
dilakukan wawancara berbasis tugas subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam memahami metode eliminasi dan subtitusi soal
cerita program linear bahwa (DV-SRl-04), subjek rendah memahami
bahwa untuk menggunakan metode eliminasi dan subtitusi mencari

dua bi1angan yang memenuhi pada suatu persamaan x + y = 25 saja
namun tidak memperhatikan konsep dari metode eJiminasi dan
subtitusi itu sndiri. Hal ini menunjukkan bahwa da1am memahami
soal cerita program linear, subjek rendah (SR) mengalarni kesalahan
faktual atau kesalahan konsep terkait dengan konsep fungsi objektif,
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metode subtitusi dan apa yang diketahui serta yang ditanyakan da!am
soal cerita program linear.
Berdasarkan analisis data tersehut diatas maka disimpulkan
bahwa dalarn memahami seal ccrita program linear subjek rendah

(SR) melakukan kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta atau
istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.
b) Merencanakan penyelesaian

Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian 0.2.d.
Tabel 4.9.

MenUI~akkan

bahwa, Subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam menbuat pertidaksamaan atau model matematika

soal cerita program linear (DV-SR2-05) yaitu, subjek rendah (SR)
menuliskan model matematika dalam bentuk persamaan dan tidak
membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan seperti

yang ditunjukkan dalarn jawaban subjek tinggi (SR2-JW-03), Subjek
rendah (SR) mengalanti kesalahan dalam membuat fungsi objektif
soal cerita program linear (DV-SR2-06), subjek menyatakan babwa
fungsi objektifnya adalah nilai akhir dati jawaban subjek yaitu
1.975.000 seperti yang ada di jawaban subjek (SR2-JW-08). Hal ini

menunjukkan babwa subjek rendah (SR) mengalami kesalaban fakta
dalam menuliskan model matematika dan fungsi objekti.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan

•

babwa subjek rendab (SR) mengalarni kesalaban fakta dalana
menuliskan model matematika dan fungsi objekti.
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c) Mengimplementasikan penyelesaian

•
Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.2.d. Tabe1 4.9.

Menunjukkan

bahwa,

subjek

rendab

(SR)

bemsaha

mengimplementasikan penyelesaian namun subjek rendah (SR)
mengalami kesalahan dalam menentukan titik potong untuk setiap

persarnaan garis (DV-SR2-07) yaitu subjek tinggi menyatakan babwa
titik potong untuk persarnaan x + y

~

25 ada1ah (4, 21), sehingga

yang memotong pada sumbu x adalah titik 4 dan yang memotong

pada sumbu y adalab titik 21 sehingga subjek rendab (SR)
mengalarni kesa1aban da1arn menggarnbar grafik (DV-SR2-08),

Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menentukan batas
arsiran daerah daerah penyelesaian (DV-SR2-09). yaitu subjek tinggi
rnenyatakan bahwa daerah yang diarsir adalah daerah bagian dalam
tanpa menentukan garis persamaan yang kedua dan Subjek rendah
(SR) mengalami kesalahan dalam menentukan daerah penyelesaian
(DV-SR2-JO), subjek rendab menyatakan babwa diarsir kebawab
karena ongkos minimumnya yang ditanyakan yang seharusnya

syaratnya adalab

(x,y);:, 0.

Kemudian Subjek rendab (SR)

mengalami kesalahan tentang konsep penyelesaian persamaan

dengan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi (DV-SR2-JJ),

Subjek rendah (SR) mengalami kesaJahan da1am menentukan nilai
•

minimum (DV-SR2-12) yaitu subjek tinggi rnenyatakan babwa untuk
ni1ai x adalab 30 dan y adalab 10 karena 4 + 2'1
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100.000 dan 21 dikali 75.000 lalu dijumlabkan menghasilkan
1.975.000. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tinggi me1akukan

kesalahan.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan
bahwa subjek rendah (SR) melakukan kesalahan fakta, kesalahan

konsep dan kesalahan operasi dalam menyelesaian setiap persamaan
untuk menentukan grafik dan menggunakan metode eliminasi dan

subtitusi serta mcncntukan nilai maksimum.
d) Veriflkasi

Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.2.d. Tabel4.9.
Menunjukkan bahwa, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan

dalam membuktikan kern bali jawaban dari setiap langkah soaJ cerita
program linear (DV-SR2-13),

yaitu subjek tinggi melakukan

kesalahan prinsip dalam membuktikan kembali dari setiap jawaban
yang dilakukan oleh subjek rendah.

E. Penyebab Terjadinya Kesalahan Subjek Tinggi (ST) dan Subjek Rendah
(SR) dalam Menyelesaian Soal Cerita Program Linear
Pada bagian ini akan dipaparkan data: I) penyebab terjadinya kesa1ahan

subjek tinggi (ST) dalam penyelesaian soal cerita program linear dan
2) penyebab terjadinya kesalahan subjek rendah (SR) dalam penyelcsaian soal
cerita program linear. Data subjek tinggi (ST) dan yang dianalisis penyebab
teljadinya kesalahan adalah data valid yang ditunjukkan pada bah N bagian C.l.c.
Tabel 4.3, dan C.2.c. Tabe1 4.5. dan data subjek rendah (SR) yang dianalisis
i
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penyebab teijadinya kesalahnn adalah data valid yang ditunjukkan pada bah N

•
bagian D. I.e. Tabe14.7, dan D.2.c. Tabe14.9.
I. Penyebab Terjadinya Kesalahan Subjek
Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear

Tinggi

(ST)

dalam

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk
mengetahui penyebab terjadinya kesalalnm subjek tinggi (ST) dalam
menyelesaikan soal cerita program linear pada tiap tahapan. Data yang

dianalisis adaiah data yang valid yang ditnnjukkan pada bah IV C .l.d. Tabel
4.3 dan Tabel4. 5. Hasil analisis ini bermuara pada kesimpulan penelitian
sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap

tahapan dijelaskan sebagai berikut:
a) Memahami soal

Berdasarkan data yang valid pada bagian C. J.d. Tabel 4.3 dan
Tabel 4.5 mcnunjukkan bahwa, subjck tinggi (ST) menggunakan
kemampuan visual (membaca) untuk mengenal masalah yang dihadapi.
Dalarn proses membaca soa1 cerita program linear subjek berusaha
memaharni soal yang diberikan. Namun dalam mencennati soal cerita

program linear menunjukkan subjek tinggi (ST) tidak memalnmti makna
maksimum memuat atau tanda ( :5) dan minimum atau tanda ( ~) yang

dinyatakan secara eksplisit dalarn soal cerita program linear (DV-ST/-01,

DV-ST2-0l), subjek tinggi (ST) mengalarui kesalahan dalarn mcmahami
fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program
linear (DV-STJ-02,

DV-ST2-02), subjek menyatakan bahwa fungsi

objektifuya adalah maksimumya namun yang dimaksud fungsi objektif
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adalah fungsi sasaran atau fungsi linear yang dicari nilai optimwnnya.
kemudian subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam menuliskan apa
yang diketahui dalam bentuk verbal pada soal cerita program linear (DV-

ST/-03, DV-81'2-03). serta dari paparan data setelah dilakukan wawancara
berbasis tugas subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan dalam memahami
metode eliminasi dan subtitusi soaJ cerita program linear bahwa (DV-STJ-

04, DV-ST2-04}, subjek tinggi (ST) memahami bahwa untuk menggunakan
metode eliminasi dan subtitusi mencari dua bilangan yang memenuhi pada
suatu persamaan x + y saja namun tidak memperhatikan konsep dari
metode eliminasi dan subtitu!':i itu sndiri. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam memahami soal cerita program linear, subjek tinggi

csn mengalami

kesalahan faktual atau kesalahan konsep terkait dengan konsep fungsi
objektit~

metode subtitusi dan apa yang diketahui dalam soal cerita

program linear.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas mak.a disimpulkan bahwa
dalam memahami soal cerita program linear subjek tinggi (SD melakukan
kesalahan faktual dalam memaharni fakta-fakta atau istilah-istilah yang
dinyatakan secara eksplisit disebabkan karena subjek tinggi (ST) tidak
paham tentang makna kalirnat paling sedikit atau tanda

(~)dan

kalimat

maksimum memuat atau tanda (:5) dalam soal cerita program 1inear.
b) Merencanakan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian C. I.e. Tabel 4.3
dan Tabel 4.5. Menunjukkan bahwa, Subjek tinggi (ST) mengalami
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kesalahan dalam menbuat pert:idaksamaan atau modeJ matematika soal
cerita program linear (DV-STJ-05, DV-ST2-05) yaitu, subjek tinggi (SJ)
menuliskan model matematika dalam bentuk persamaan dan tidak
membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan seperti yang
ditunjukkan dalamjawaban subjek tinggi

(.~T/-JW-04),

Subjek tinggi (ST)

mengalami kesalahan dalam membuat fungsi objektif soal cerita program

linear (DV-STJ-06,

DV-ST2-06), subjek menyatakan babwa fungsi

objektifnya adalah bentuk persamaan atau model matematikanya. subjek
tinggi menyamakan antara fungsi objektif dengan model matcmatika. Hal
ini menunjukkan bahwa subjek tinggi menga1ami kesalahan fakta.

Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa
subjek tinggi (ST) rnengalami kesalahan fakta dalam menuliskan model

rnatematika dan fungsi objekti disebabkan karena subjek tinggi (ST) tidak
tabu mana yang dimaksud model matematika yang terkait dengan bentuk

pertidaksamaan.
c) Mengimplementasikan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid bagian C.l.d. Tabel 4.3 dan

Tabel

4.5.

Menunjukkan

babwa,

subjek

tinggi

(SJ)

betusaba

mengimplementasikan penyelesaian namun Subjek tinggi (Sn mengalami
kesalahan dalam menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis

(DV-STJ-07, DV-ST2-07) yaitu subjek tinggi menyatakan babwa titik
potong untuk petSamaan x + y
sehingga garis x
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subjek tersebut tidak tabu bagaimana mengguoakan metode climinasi dan
•

subtitusi. kemudia bagaimana cara menentukan fungsi objektif untuk
menentukan hasil akhir dalam menyelesaikan soal cerita program Jinear

d) Verifikasi
Berdasarkan paparan data yang valid bagian C.l.d. Tabel 4.3 dan
Tabel 4.5. Menunjukkan bahwa, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan
dalam membuktikan kemba1i jawaban dari setiap Jangkah soal cerita
program linear (DV-STJ-13, DV-STl-12), yaitu subjek tinggi melakukan
kesalahan prinsip dalam membuktikan kembali dari setiap jawaban yang
dilakukan oleh subjek tinggi, disebabkan karena subjek tinggi (ST) tidak
tahu bagaimana cara mernbuktikan bahwa jawaban yang diperoleh adalah

•
benar

2. Penyebab Terjadinya Kesalahan Subjek
Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear

Rendab

(SR)

dalam

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis data yang hertujuan untuk
mengetahui penyebab terjadinya kesalahan subjek rendah (SR) daJam
menyelesaikan soal cerita program linear pada tiap tahapan. Data yang
dianalisis adalah data yang valid yang ditunjukkan pada bab IV D.l.d. label
4. 7 dan Tabel4.9. Hasil anal isis ini bermuara pada kesimpulan penelitian

sebagai wujud dari jawaban pertanyaan penelitian. Analisis data untuk tiap
tahapan dijelaskan sebagai berikut:
a) Memahami soal
Berdasarkan data yang valid pada bagian D.l.d. Tabel 4. 7 dan
Tabel 4.9. Menunjukkan bahwa, subjek rendah (SR) menggunakan
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kemampuan visual (membaca) untuk mengenal masalab yang dibadapi .
•

Dalam proses mernbaca soal cerita program linear subjek berusaha
memahami soal yang diberikan. Nrumm dalam mencennati soal cerita
program linear menunjukkan subjek rendah (SR) tidak memahami makna
maksimum memuat atau tanda

(~)dan

ntinimmn atau tanda

(:>)yang

dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program linear (DV-SRl-01,

DV-SRl-01), subjek rendab (SR) mengalami kesalaban dalam memabami
fungsi objektif yang dinyatakan secara eksplisit dalam soal cerita program

linear (DV-SRJ-02,

DV-SRl-02), subjek menyatakan babwa fungsi

objektifnya ada1ah penghasilan maksimum parkiran namun yang dimaksud

fimgsi objektif adalah fungsi sasaran

<~tau

fungsi linear yang dicari nilai

optimumnya. kemudian subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam
menuliskan apa yang diketahui dalam benruk verbal pada soal cerita
program linear (DV-SRI-03, DV-SRl-03). serta dari paparan data sete!ab
dilakukan wawancara berbasis tugas subjek rendah (SR) mengalami
kesa1ahan dalam memahami metode eliminasi dan subtitusi soal cerita
program linear babwa {DV-SRI-04, DV-SRl-04}, subjek rendab (SR)
memahami bahwa untuk menggunakan metode eliminasi dan subtitusi
mencari dua bilangan yang memenuhi pada suatu persamaan x + y

=

40

saja namun tidak memperhatikan konsep dari metode eliminasi dan
subtitusi itu sndiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami soal
cerita program linear, subjek rendab (SR) mengalami kesalaban falctual

j
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atau kesalahan konsep terkait dengan koosep fungsi objektif, metode

subtitusi dan apa yang diketahui dalam soal cerita program linear.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disimpulkan bahwa
dalam memahami soal cerita program linear subjek rendah (SR)

melakukan kesalahan faktual dalam memahami fakta-fakta atau istilah-

istilah yang dinyatakan secara eksplisit, disebabkan karena subjek rendah
(SR) tidak paham tentang makna kalimat paling sedikit atau tanda (<o) dan
kalimat maksimum memuat atau tanda (:::;:;) dalam soal cerita program

linear
b) Merencanakan penyelesaian

Berdasarkan paparan data yang valid pada bagian D.l.d. Tabel4.7 .
•

Menunjukkan bahwa, Subjek rcndah (SR) mengalami kesalahan dalam

menbuat pertidaksamaan atau model matematika soal cerita program linear
(DV-SRI-05, DV-SR2-05) yaitu, subjek rendah (SR) menuliskan model
matematika dalam bentuk persamaan dan

tidak membuat model

matematika dalam bentuk pertidaksamaan seperti yang ditunjukkan dalam
jawaban subjek tinggi (SRI-JW-04, SR2-JW-03), Subjek rendah (SR)
mengalami kesalahan dalam membuat fungsi objektif soal cerita program
linear (DV-SRJ-06, DV-SR2-06), subjek menyatakan bahwa fungsi
objektifnya adalah nilai akbir dari jawaban subjek yaitu 75.000 seperti
yang ada di jawaban subjek (SRI -JW-08). Hal ini menunjukkan bahwa
subjek rendah (SR) mengalami kesalahan fakta dalarn menuliskan mndel

matematika. dan fungsi objekti.
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Berdasarkan analisis data tersebut diatas maka disirnpulkan bahwa
subjek rendah (SR) mengalami kesalahan fakta dalam menuliskan model
matematika dan fungsi objektif, disebabkan karena subjek rendah (SR)
tidak tahu mana yang dimaksud model rnatematika yang terkait dengan

bentuk pertidaksamaan
c) Mengimplementasikan penyelesaian
Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.1.d. Tabel 4.7 dan

Tabel

4.9.

Menunjukkan

bahwa,

subjek

rendah

(SR)

berusaha

mengimplernentasikan penyelesaian namun subjek rendah (SR) mengalami

kesalahan dalam menentukan titik potong untuk setiap persamaan garis
(DV-SRI-07, DV-SR2-07) yaitu subjek tinggi menyatakan bahwa titik
potong untuk persamaan 4x + 6y = 180 adalah (4, 6). sehingga memotong
pada x adalah titik 4 dan memotong pada sumbu y adalah titik 6 sehingga

subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam menggambar grafik (DVSRJ-08, DV-SR2-08), Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan dalam
menentukan batas arsiran daerah daerah penyelesaian (D V-SRJ-09, D VSR2-09), yaitu subjek tinggi daerah yang diarsir adalah daerah bagian
dalam tanpa menentukan garis persamaan yang kedua dan Subjek rendah
(SR) mengalami kesalahan dalam menentukan dacrah penyelesaian (DV-

SRJ-10, DV-SR2-10), subjek rendah menyatakan bahwa diarsir kedalam
karena jumlah mobil boks yang seharusnya syaratnya adalah (x,y) 2:0.
Kemudian Subjek rendah (SR) mengalami kesalahan tentang konsep
penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode eliminasi dan

'
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subtitusi (DV-SRI-/l, DV-SR2-ll), Subjek rendah (SR) mengalami
kesalahan dalam menentukan nilai minimum (DV-SRJ-12, DV-SR2-/2)
yaitu subjek tinggi menyatakan bahwa untuk niJai x adalah 30 dan y adalah

10 knrena 30 + lO

~

40, kalau 30 dikali 2000 dan lO dikali 1500 lalu

dijumlahkan menghasilkan 75.000 seperti inilah yang dikatakan oleh
subjek tinggi adalah metode subtitusi dan ha'lil jumlahnya itu adalah
metode eliminasi serta 75.000 adaJaJ1 nilai maksimumnya Ha1 ini

menunjukkan bahwa subjek tinggi melakukan kesalahan.
Berdasarkan analisis data tersebut diatas rnaka disimpulkan bahwa

subjek rendah (SR) rnelakukan kesalahan fakta, kesalahan konsep dan
kesalahan

operas!

dalam

menyelesaian

setiap

persamaan

untuk

mcnentukan grafik dan menggunakan metode elirninasi dan subtitusi serta
menentukan nilai maksimum, disebabkan karena subjek rendah (SR) tidak

tabu bagaimana menentukan titik potong untuk setiap persamaan serta
subjek tersebut tidak tahu bagaimana menggunakan metode eliminasi dan

subtitusi, kemudia bagairnana cara menentukan fungsi objektif untuk
menentukan basil akhirdalam menyelesaikan soal cerita program linear.

d) Verifikasi
Berdasarkan paparan data yang valid bagian D.l.d. Tabel 4. 7. dan
Tabel 4.9 Menunjukkan bahwa, subjek rendah (SR) mengalami kesalahan
daJam membuktikan kembaJi jawaban dari setiap langkah soal cerita
program linear (DV-SRJ-13, DV-SRl-13), yaitu subjek tinggi melakukan
kesalahan prinsip dalarn rnembuktikan kembali dari setiap jawaban yang
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dilakukan oleh subjek tinggi, disebabkan karena subjek rendab (SR) tidak
•

tahu bagaimana cara membuktikan bahwa jawaban yang diperoleh adalah
benar.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Berdasarkan basil analisis pad a.. Bab IV, maka dapat disimpuJkan sebagai
berikut:

1. Kesalahan yang dilakukan Subjck Tinggi (Sl) dalam Pcnyclcsaian Soal
Cerita Program Linear
a) Memahami soal
Pada tahapan ini, subjek tinggi {ST) melakukan kesalahan faktual dalarn
memaharni fakta-fakta atau istilah-istilah yang dinyatakan secara eksplisit.

b) Merencanakan penyelesaian
Pada tahapan ini, subjek tinggi (ST) mengalami kesalahan fakta dalam
menuliskan model matematika dan fungsi objektif.

c) Mengimplementasikan penyelesaian
Pada tahapan ini, subjek tinggi (S'I) melakukan kesa!ahan fakta, kesalahan
konsep dan kesa1ahan operasi dalam menyeiesaian setiap persamaan untuk
menentukan grafik dan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi serta
menentukan nilai maksimum.
d) Verifikasi

Pada tahapan ini, subjek tinggi (Sl) mengalami kesalahan prinsi p dalam

membuktikan kembali jawaban dari setiap langkah soal cerita program
linear.
195
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KJSI-KJSI PENULISAN TES DIAGNOSTIK

J enisSekolah

: SMK Negerin 2 Palopo

AlokasiWaktu

: 90 Menit

Mata Pelajaran

: Matematika

JumhihSoal

: 2 Butir

Kelas

:X

Pembuat

: Awaluddin

NO.
URT
(1)
I

KOMPETENSI
DASAR
(2)
.I Menentukan model
matematika dari

MATER!

!NDIKATOR SOAL

INDIKATOR KESALAHAN
YANGDIUKUR

(3)

(4)

(5)

BENTUK NO.
TES
SOAL
(6)

f-.,_.--bc;;-70"c---:---;-cc-""7"'--+-::---:-'"'"-:-c:---+-;'-ka:'l"'im""at matematika
2
.2 Menentukan nilai
- Fungsi objek.'1if
- Menentukan fun.cg~s:ci "K"'e"'s."'M:-;-:ec-mc:ahc;::am:-:ci'M-;a~s::a7la:;h:---t-----j
Kes.
Merencanakan
optimum dari
- Nilai optimum
objektif dari soal
penyelesaian
sistem
(maksimum I
- Menentukan nilai
Mengimplementasikan
pertidaksamaan
minimum)
optimum berdasar Kes.
Uraian
Penyelesaian
linear
fungsi objektif
Tertulis
Verivikasi
menggunakan
metode ttii titik
pojok
t-1
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- Model matematik~- Menterjemahkan
soal cerita (kahniat ~:!: M~mahami ~=::~~~akan i
soal cerita (kalimat
penyelesaian
verbal) ke kalimat
Uraian
verbal)
Kes.
Mengimplementasikan
matematika
Tertulis
Penyelesaian
- Menentukan daerah
Verivikasi
penyelesaian dari
!, 2

-

I

42635
204

Tes Diagnostik (TD)

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Waktu

: 60 Menit

Petunjuk:
I. Tulislah identitas Anda (Nama, NISN, Kelas, No. Urut Absen, Tanda

Tangan) pada kolom yang disediakan!

2. Bacalah baik-baik setiap soal berikut, lalu selesaikan dngan earn
menuliskan apa-apa saja yang diketahui, ditanyakan, kemudian Iangkah
penyelesaian!

3. Dahulukanlah soal yang Anda anggap mudah!
4. Usahakanlah untuk mengetjakan semua soal yang diberikan!

Larangan.

Dilarang melihat buku, menyontek, dan membantu ternan.

1. Diketahui luas lahan parkir 180m2 . luas parkir rata-rata untuk mobil pribadi 4
m 2 dan mobil boles 6 m 2 . Parkir maksimum mernuat 40 kendaraan. Biaya

parkir untuk mobil pribadi dan boks berturu-turut Rp2.000,00 dan Rpl.SOO,OO

per jam. Bearapakah penghasilan maksimum yang diperoleh parkir tersebut?
Selesaiakanlah soal diatas dengan mengikuti langkah-langkah dibawah ini:
a) Tuliskan yang diketabui dan yang ditanyakan.
b) Buatlah model matematikanya.
c) Gambar grafik model matematika yang karnu buat.
d) Beri arsiran daerah penyelesaian dari gambar grafik.
e) Buktikan kebenaranjawabanmu.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini bertujuan memandu peneliti
untuk menelusuri lebih dalam analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita program linear.

J.

Pertanyaan
I. Jenis kesalahan apa saja yang siswa lakukan dalam menyelesaikan soal

cerita

-

program linear pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Palopo?

2. Apakah penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita
program linear pada siswa kelas X Sh.IK Negcri 2 Palopo?

3. Bagaimana A1ternatif mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaik.an
soal cerita program linear pada siswa kelac; X SMK Negeri 2 Palopo?

IT. Tujuan Wawancara
I. Untuk

mengetahui jenis kesalahan stswa yang dilakukan

dalam

menyelesaikan soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK Negeri
2 Palopo

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dalam rnenyelesaikan
soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK.Negeri 2 Palopo.
3. Untuk

mengetahui Altematif

mengatasi kesalahan siswa dalam

menyelesaikan soaJ cerita program linear pada sif;wa kelas X SMK Negeri
2 Palopo.

III. Metode

•
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ScJama wawancara berlangsung. pewawancara mcncennati bagaimana
analisis kesalahan subjck dalam menyelesaikan soal cerita program linear

•

bedasarkan indikator penelitian untuk menginterpretasikan sebuah pertanyaan
yang diajukan pewawancara.

Berikut daftar indikator anal isis kesalahan
No
I

Tahap
Memahami soal

•
•
•

•
•

-

2

•

Merencanakan
J

'

J

4

•

penyelesaian

su~jek

penclitian.

lndikator
kesalahan mencermati soaJ
kesalahan mendefinisikan konsep-konsep
kesalahan merumuskan tujuan
kcsalahan merwnuskan masalah
kesalahan mengidentifikasi syarat perlu
dan cukup dalam soal
Kesalahan dalam menyusWI strategilide
yang dapat digunakan dalam
menyelesaik.an soal,

Mengimplementasikan
penyelesaian

• Kesa.lahru.1 menetapkan atau memilih

Kesalaban verifikasi

•

strategi yang sesuai da.Jam meyelesaiakan
soal
Kesalahan dalam menguji kern bali jawaban

Berikut rangkaian pertanyaanlpem1intaan umum yang akan diajakan
kcpada responden,

•

Mernahami soal
l. Coba baca dan cermati soalnya.
2. Tuliskan apa yang diketahui daJam soaJ cerita terkait dengau konsopkonsep

3. Tuliskan Iangkah-langkah dalam menyelesaian soal cerita
4. TuHskan apa yang rnenjadi syarat perlu dan cul."Up da1am soal cerita

•

Merencanakan penyelesaian
1. Tuliskan Bagaimana model matcmatika dari soal cerita

•

2. Mctode atau cara apa yang kamu gunakan w>tuk menyclesaiakn soal.
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•

Mcngimplernentasikan penyelcsaian
I. Tuliskanjawaban kamu sesuai dengan metode yang kamu mau gllilakan.
2. Tuliskan prosedur penyelesaian soal yang kamu tabu

•

Kesalahan verifikasi

1. Bagaimana kamu yakin bahwa jawabanmu sudah tepat, coba kamu
menguji kembali jawabanmu.
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LEMBAR .JAWABAN TD
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Hasi Wawancara Pertama Tes Diagnostik Soal Nomor 1
Subjek Tlnggi (Sl)

P/J

Uraian

P

Coba baca kembali soal nomor I

J

Membaca soal

P

Apa yang kamu ketabui

J

Luas laban parkir 180 meter persegi.luas parkir untuk
mobil pribadi 4 meter persegi dan luas parkir untuk

mobil boles 6 meter persegi.
P

Apalagi ..

J

Parkir maksimum 40 kendaraan. Biaya parkir untuk
mobil pribadi dan boks berturu-turut 2.000 rupiah dan
1.500 rupiah

P

Apa maksudnya maksimum dalam soal itu

J

Apapak

P

Apa maksudnya maksimum memuat 40 kendaraan

J

Luas parkiran pak

P

Apa yang ditanyakan

J

Pengbasilan maksimum

P

Apa maksudnya maksimum

J

Pengbasilan tertinggi yang diperoleh

P

Siapa yang memperoleh nilai tertinggi

J

diarn

P

Okey lanjut, terus apa lagi

J

Jadi penyelesaiannya pak x ~mobil pribadi, y ~mobil
boks

P

Yang mana model matematikanya

J

Ini pak (subjek menunjuk)

)( -t ':! :

,L{O

'1 X 1- ' '::1 " 1110
P

Kalau fungsi objektifuya yang mana

I
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f

J · Inijuga pak (subjek menuqjuk)

JC

-t !:! : HO

4X t

't:j

~ 180

P

Selanjutnya apa maksudnya fungsi objektif

J

Menentukan nilai x dan y pak

P

Bagaimana cara menentukan nilai x dan y

J

180 di bagi 6

P

Berapa nilai x nya

J

30

P

Kalau nilai y nya

J

10

P

Kenapa bisa I0 bagaimana caranya

J

x-nya 30 jadi y-nya 10

P

Caranya bagaimana

J

30+10~40,

P

Bagaimana cara rnencari nilai x nya seperti dijabannmu
uu

J

Begini pak

'3o

~ I 0 ::.

40

(subjek menunjuk

basil pekeijaanya)
P

selanjutnya

J

Disubtitusi pak, ganti nilai x-nya 30, y-nya I 0 jadi dapat

1!
180,sepertiinipak

(~J tG (lol ' HID
rzo t 6c ~ 180

P

Bagaimana caramenggambar grafik, coba gambar disitu

J

(subjek menggambar graflk)
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p

Yang mana daerah penyelesaiannya

J

Yang ini pak (subjek menunjuk yang diarsir kedalam)

P

Kenapa diarsir sarnpai disini kenapa tidak terns turun

J

Balas garis grafik disini pak (subjek menunjuk garis
sumbu x dan sumbu y)

P

Bagaimana cara menentukan titik potong

J

Mengg<illakan eliminasi

P

Terns bagaimana caranya

J

Begini pak (subjek menunjuk basil pekeljaanya)
• ~0 lc'

to

'lOW • (iO aXi ,oc

x •S'oo • -;s:-a:o, {)(]

~
P

Coba tuliskan disitu cara eliminasi yang lain yang karnu
tahu

J

diarn

P

Nilai apa yang diperoleh disitu

J

Penghasilan minimum

P

Berapa penghasilan minimumnya

J

60.000 dan 15.000 ditarnbahkan pak

P

Terns apa yang diminta dari soal nomor 1

J

Nilai maksirnum

P

Berapa nilai maksimumnya

J

75.000 pak

P

Bagaimana caranya dapat nilai maksirnununya

J

Dijumlahkan nilai minimunmya pak

P

Yakin denganjawabannya

J

Diam sambil tersenyum

P

Bagaimana caranya mengetahui

J

Dikalikan pak 30 kali 2000 didapat 60.000

bahwaja~abanmu

benar

10 kali 1500 sama dengan 15.000, hasilnya dijunalahkan
dapat 75.000
P

Ada cara lain membuktikan kebenaran jawabanmu
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I

J

Saya rasa sudab benar ini pak

P

Jadi betul jawabarunu ini (peneliti menunjuk basil
pekeJjaan subjek)

J

Iya betulmi pak

P

Okey terimaksih alas kesempatannya

J

Sarna-sarna pak

i
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Hasil Wawancara Pertama Tes Diagnostik Soal Nomor 2
Subjek Tinggi (ST}
Uraian

P/J
P

Coba baca kembali soal nomor 2

J

Membaca soal

P

Apa yang diketahui dalam soal itu?

J

Pedagang menyewa mobil truk dan mobil colt sebanyak
25 kemudian jumlab barang yang diangkut 224 karung.
Mobil truk dapat mengangkut 14 karung dan mobil colt 8
karung. Ongkos sewa untuk mobil truk RplOO.OOO dan
colt Rp75.000

P

Apa yang ditanyakan

J

Biaya minimum

P

Di dalam soal ini, ada kata paling sedikit 25 kendaraan
dan paling sedikit 224 karung, apa maksudnya itu

J

Kendaraan yang disewa pak, minimum 25 kendaraan

P

Terus ...

J

Barang yang diangkut minimum 224 karung

P

Di soal ini ada yang ditanyakan minimum, apa yang
dimaksud dengan nilai minimum

J

Minimum ongkos barang dari hasil pengangkutao truk
dan mobil kot

P

lya kalau paling kecil apa maksudnya dalam soal

J

Minimumjumlab baraog yang diangkut

P

Nah sekarang, dari soal ini mana model matematik.anya,
tuliskao disitu

J

Subjek menulis

IL! l< ttl':j
X. t ~
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P

Ada yang lain model matematikamu yang kamu tahu,

J

Diam

P

Bisa kamu tuliskan model matematika selain dari ini
yang ada dijawabanomu, yang kamu pahami

J

Diam

P

Okey setelah itu apa yang kamu lakukao

J

Menentukan nilai x dan y-nya pak

P

Iya bagaimana caranya

J

Subjek menulis

\£.1 ( '-/) t d ( Zl ) ~ Zl'f
P

Terus berapa nilai x dan y-nya

J

x sama dengan 4 dan y sama dengan 21

P

Terns kenapa bisa x = 4 dan y = 21 bagaimana caranya
sampai kamu dapat begitu

J

Carl nilai x dan y-nya kalau di jumlahkan sama dengan
25 dan dika1ikan 14, dikalikan 21 ditambahkan semua

sarna dengan 224
P

Iya bagaimana earn, rnaksudnya ada cara lain

J

Begioi pak, dicari dua bilangan

\Ll ('-/ ) f d ( Zl
c;,.;
P

f

) ~ Zl'f
/~(J . ' ZlLf

Coba tentukan nilai x atau y-nya disitu dengan
menggunakan metode eliminasi atau subtitusi

J

Metode subtitusimi namanyapak

P

Ada cara lain yang kamu tahu

J

Tidak ada pak

P

Selanjutoya apa Jagi yang anda lakukan

J

Membuat grafik

P

Bagaimana cara membuat atau menggarobar grafik.
mulai dari mana dulu
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J

diam

P

Terus yang mana titik potongnya

J

xdany

P

Terus apa Jagi

J

x=4dany=21

P

Coba gambar grafiknya disitu

J

Tidak perlu grafiknya pak karena sudab bisa ditentuknn

minimumnya
P

Berapa minimumnya yang kamu peroleh, tuliskan disitu

J

Subjek menulis

q x rev- coo f z, x 7S. cOJ
4oo . DO? t ' - r 7r:; ooo
1 .. z;u·. ooo
P

Jadi berapa minimumnya

J

Ini pak I. 975.000 pak

P

Kenapa bisa dapat seperti itu

J

4 dikali 100.000 dan 21 dikali 75.000 pak

P

Apa itu 100.000 dan 75.000

J

Ongk:os sewa mobil truk dan mobil colt

P

Iya kalau dalam model matematika apa itu

J

Fungsi objektifuya pak

P

Bagaimana cara membuat fungsi objektinya

J

x+ypak

P

x+yituapa

J

Fungsi objektif pak

P

Terns apa lagi Jangkab se1"'1iutnya yang kamu lakukan

J

Sudab tidak ada lagi pak

P

Kalau begitu Coba liat kembalijawabanmu, sempat
masib ada yang mau dirubab

J

Tidakmi pak

P

Sudab yakindenganjawabanmu
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•

J
p

lagan pake saja, yakin atau tidak yakin

1

Yakinpak

p

Okey terima kasih alas kesempatannya

J

lye pak

Yakin saja pak
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Basi Wawancara Pertama Tes Diagnostik Soal Nomor l
Subjek Rendab (SR)
Uraian

P/J

p

Nab sekarang, baca kembali soal nomor I

J

Membaca soal

p

Apa yang kamu pabami dari soal itu

J

Luaslaban parker I 80 m
Luas parkiran rata-rata mobil pribadi 4 m
Mobil box6m
Parkiran maksimum 40 kendaraan dengan sewa mobil
pribadi 2000 dan mobil box I 500

p

Kalau yang diketabui, tuliskan yang diketabui

J

Subjek menulis

~;H Llo\x.n fmtt: \&o rn1
L·£·,~·~

l-!flob\1

wltJl r(,:): '1m'~ ~p. 2- 00(;)

DC)

krr UJ: bm':: ~r- \.'S&&,P._9 __

p

Coba tuliskan yang ditanyakan

J

Subjek menulis

VJ& belofaiPh fev!hdJ:t~n ~tnmro,r ~ J,·,fero\e\, ~~~1! 1
p

Sekarang apa yang dimaksud dengan maksimum

J
p

Batas-batasnya parlill-an pak
Maksudnya

J

Batas yang dimuat mobil pribadi pak

p

apa lagi yang kamu lakukan untuk soal ini

Jp

menyelesaikannya
Bagairnana caranya

J

Menentukan model matematikanya

p

Mana model matematikanya disitu
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Ini pak (subjek menuujuk}

J

X.:@

!-

Xtl3. :lEi .:t~.

l-1 Jl +.6'/ ::\ISO

P

Kenapa x + y dari mana itu

J

Penyelesaiannya pak x =mobil pribadi, y =mobil boks

P

Kenapa kamu coret itu

J

Salah tulis pak

P

Coba tulis ulang

J

Subjek menulis

tw(g ~:!jo1~\

~tibodc

'/: tliol,; \ lo !=s
1\lu. \<>. J( w " '1 0

---'--"t._t._L:t ~

\8 D

P

Mana graiknya

J

Ini pak (subjek menunjuk)
·····--·-----

.
__.... L\ .
~

·'

~

~

-

J

.,_

-~

.-{:

""

-£4~'lil.lfll];.~-y
1um1<Ar. ~~'""'' b•-<s

P

Sebelum membuat grafik apa dulu yang kamu lakukan

J

Menghitungjumlah mobil boksnya

P

Bagaimana caranya

J

Begini pak (subjek menurljuk sambil bicara)
-

·- ··-

l.{

d€i__;:c\.@__ jadi X= 4, y= 6

P

Ada cara lain.mencari nilai x dan nilai y.

J

Tidak ada pak

P

Kenapa sumbuh x keatas dan sumbuh y-nya yang
dibawah

J

Karena x lebih duluan oak
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'
p

Maksudnya !ebih duluan

J

Dijumlahkan pak 4x + 6y ~ 180

p

Sekarang kenapa ini diarsir

J

Karena jumlab mobil boksnya

p

Kenapa arsiran ini ke dalarn

J

Karena Iebih tinggi mobil boksnya

P

Karnu tabu menggunakan cara subtitusi, eliminasi dan
gabungan untuk mengbitung x dan y

J

Ini pak cara subtitusi (subjek menunjuk basil
pekeljaannya)

.:: '3oJ to= 'I•

.::.~'~J2E ) -t-z-_c;;y~-wo
l t t> +6o ;: \ Bo
P

Dari mana karnu dapatkan cara begini

J

Di SMPpak

P

Piker dulu betul cara ini

J

diarn

P

Nilai apa ini (peneliti menuqjuk basil akhimya)

J

Maksimunmya pak

P

Apa itu maksimum

J

Semua yang parker mobil

P

Berapa maksimumnya lagi disitu

J

75 lima ribu pak

P

Kenapa bisa dapat 75 ribu

J

Dijumlabkan pak, seperti ini

-3l? xto~0_3_k.C?..:.!'.E'_~ _
_I(!) 1<.\P.~_o_;: .tll."""
----·· ·- -- _______ _'J:_f,_'c-__~ C>O
P

Mana fungsi objektifuya

J

Ini pak (subjek menunjuk)

-1::&-~<>SL.
P

Apa yang dimaksud fungsi objektif
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I

J

Penghasilan maksimum parkiran

P

Bagaimana cara dibuktikan bahwa cawaban kamu benar

J

Di!ihat nilai tertingginya pak

P

Cara bagaimana

J

diam

P

Coba lihai kern bali jawabanmu, bagaimana dengan
jawabanmu, apa kamu yakin dengan jawabanmu

J

Yaki pak

P

Okey terimakasih nanti lagi saya wawancarai

J

lye
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Hasil Wawancara Pertama Tes Diagnostik Soal Nomor 2
Subjek Rendab (SR)
Uraian

P/J

P

Sekarang baca kembali soal nomor 2

J

Membaca soal

P

Apa yang diketabui dari soal itu

J

Diketabui jumlab mobil 25
Barang yang diangkut mobil 224 karung
Mobil truk 14 karung
Mobil colt 8 karung
Biaya untuk pengangkutan truk 200 ribu
Biaya untuk pengangkutan mobil colt 150 ribu

P

Apa yang ditanyakan, coba tuliskan

J

(subjekmenulis)

17 <t

o

D {\~\<_of

tD \11; (ll_o;Jll1_

P

Selanjutnya apa yang anda lakukan

J

Menentuk:an penyelesaiannya

P

Terns bagaimana caranya

J

Ini pak penyelesaiannya (subjek menunjuk)
\~):

-tlh -~zt.q _

~Q<J.j

f

-

-- ], t'/ :. 1 £,

P

Apanya itu yang karnu tulis

J

Model matematikanya pak, ee ..persamaannya

P

selanjutuya

J

Jadi dapat penyelesaiaonya

11AJ;'!,( '1 f21} :2£,
l-'1 UUJ 19 (

___ 2kJ:Jk6'

l) _"_:ZZ~
""2V1 __ _
Z

P

Langkab apa itu yang kamu lakukan

J

Mencari ni1ai x dan nilai y

P

Berapa nilai x-nya
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J

x-nya sama dengan 4, y sama dengan 21.

P

Mengapa bisa x-nya 4 dan y-nya 21

J

4tambab 21 sama dengan 21 pak
14 kali 4 dimbabkan 8 dikali 21 sama dengan 224 jadi
dipero1eb seperti ini (subjek kembali menunjuk)

11-lJ;~ .'1 t21b2£>

)y-C.<-i) ±19 ( Zl) z~?~
- - 2£.?_±li,& ~ 2.2-"\
P

Ada cara lain yang kamu tahu., misal cara subtitusi atau

eliminasi
J

Cara subtitusi ini pak,

P

Kenapa bisa kamu katakana babwa ini cara subtitusi

J

diam

P

Se!8J1jutnya apa maksudnya ongkos minimum dalarn soal

1

Biaya minimum

P

Apa itu minimum

J

Biaya terendah untuk menyewa kendaraan

P

Coba karnu tuliskan fungsi objektifnya soal nomor 2

J

Subjek menunjukkan basil pekeijaannya

:. \- 9.1-s-.120.9
P

Apa yang dimaksud fungsi objektifuya.

J

Nilai yang tertinggi

P

Mana grafiknya

J

Ada dibe!akannya pak

\

--+--.-·
' "• ..•-+-----+.,
·- "
14 '"
""--~"

P

o

'1\Ja~,o~

Kenapa kamu core! grafikmu ini
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•

J

Salahpak

p

Bagaimana cara menentukan titik pntong

J

x-nya 14, y-nya sama dengan Sjadi 14x + Sy =224
x = 4, y-nya sama dengan 21 jadi 4 + 21 = 25

p

Ada cara lain yang kamu bisa tahu

J
p

Cara subtitusi begini saja pak

Cara subtitusi atau cara eliminasi ini

J

diam

p

Yang daerah penyelesaiannya

J
p

Yang diarsir pak

Ka1au daerah penyelesaiannya arsirannya keatas atau ke
bawah

J
p

kebawah

J

Karena ongkos minimum yang ditanyakan

p

Ada syarat lain sampai diarsir kebawah yang digunakan

Kenapa kebawah

dalam menyelesaik.an soai program linear
J
p

Tidak ada pak

J
p

Perintah soalnya pak ongkos minimum

Maksudnya begini kenapa kamu tidak arsir keatas
Sete1ah menggambar gralik, apa 1agi 1augkah yang kamu
1akukan se1aujutnya

Memberi arsiran

J
p

Kenapa ada arsiran

J

Untuk mengetahui nilai maksinnun dan minimum

p

Berapa nilai maksimumnya dan minimummya

J
p

diam

Ka1au yang ini nilai apanya

\-2'i-:2-.!!>f?£
J

Nilai minimumnya pak
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•

P

Kalau maksimumnya

J

diam

P

Ada lagi cara yang lain kamu talm

J

Tidak ada pak

P

Bagairnana kamu lahu bahwa ini nilai minimumnya,
jangan sampai ini nilai maksimumnya

J

Tidak pilk ini minimumnya

P

Cara mendapatkannya bagaimana

J

Begini pak (subjek menunjuk)
~t-1'£!>. /,~-'1...
---.-u.-(l~-.--c------

__ : 'I

X

\oo."'"'"

Z.l Y.

2o~"
r:>vo

1 l.£,7-p,,
::. \-~'I-s._, q_e_____ ..... _ _____ _

--"~'--~~·"-"'"'0
P

Sekarang jawabanmu cob a kamu lihal kamu yakin
kebenarannya

J

lyapak

P

Iya paeeng sudah mi terima kasih ya

J

lye ...
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Hasil Wawancara Kedua Tes Diagnostik Soal Nomor 1
Subjek Tioggi (ST)
P/J

Uraiao

P

Ketemu lagi ya, baca dulu soal yang nomor 1

J

Subjek mernbaca soal

P

Apa yang diketahui dalam soal nomor 1

J

Diketahui luas lahan parkir 180 meter persegi.luas parkir
rata-rata untuk mobil pribadi 4 meter persegi dan mobil
boks 6 meter persegi. Parkir maksimum memuat 40
kendaraan. Biaya parkir untuk mobil pribadi dan boks
berturu-turut Rp2.000,00 dan Rpl.500,00 per jam.

P

Apa yang ditanyakan dalam soal nomor I

J

Penghasilan maksimum

P

Apa rnaksudnya maksimum dalam soal itu

J

Pendapatan parkiran

P

Apa maksudnya maksirnum memuat 40 kendaraan

J

Luas parkiran hanya 40 kendaraan saja

P

Apa yang maksudnya biaya parkir untuk mobil pribadi
dan boks berturu-turut Rp2.000,00 dan Rpl.500,00 per
jam

J

Biaya parker untuk mobil pribadi 2.000 dan boks 1.500
kalau mobil parkir ·

P

Kalau fungsi objektif Apa maksudnya

J

Pendapatan uang untuk parkir nanti

P

Selanjutnya apa lagi yang kamu lakukan

1

Penye!esaiannya pak

P

Terns apa lagi

I
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J

Jadi penyelesaiannya pak x =mobil pribadi, y =mobil

boks
P

Terus apa lagi

J

Dapai lni pak (subjek menunjuk)

)( -t !:1 : HO
4 X t- ti':j" !80
P

Selanjutnya apa lagi yang kamu lakukan

J

Menentukan nilai x dan y pak

P

Bagaimana earn menentukan nilai x dan y

J

180dibagi6

P

Berapa n iJai x nya

J

30

P

Kalau nilai y nya

J

10

P

Kenapa bisa 10 bagaimana caranya

J

x-nya 30 jadi y-nya 10

P

Caranya bagaimana

J

30+ 10=40,

P

Bagaimana cam mencari nilai x nya seperti dijabannmu
ini

J

Begini pak (subjek menunjuk basi! pekerjaanya)

3D -t IO

=.

'fO

P

selanjutnya

J

Disubtitusi pak, ganti nilai x-nya 30, y-nya 10 jadi dapat

tf ( ~J H (lol • 1110
180, seperti ini pak
P

12 0 t

6o .. , eo

Kalan fungsi objektifuya yang mana lagi
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J

Ini pak (subjek menunjuk)

)( f" y :

HO

4 x. t' ti ':I ~ l8a
P

Sekarang grafikmu, coba gambar lagi grafikmu disitu

J

sarna pak, begini saja grafik yang saya tabu

P

Kalau begitu jelaskan grafiknya apa maksudmu sampai
surnbuh x-nya. keatas dan sumbuh y yang dibawah

1

4x + 6y =I 80, jadi x adalah 30 dan y-nya sarna dengan

10

P

Yang mana daerah penyelesaiannya

1

Yang ini pak (subjek menunjuk yang diarsir)

P

Kenapa berhenti samapai dititik potong sumbuh x dan y
saja.

J

Batas garis grafiknya samapai disini pak (subjek
menunjuk perpotongan sumbu x dan surnbu y)

P

Terus apa lagi yang anda !akukan setelab itu

J

Menentukan nilai maksimumnya

P

Terus bagaimana caranya

J

Begini pak (subjek menunjuk basil peketjaanya)
• )0

v 'lt:IX>

!0 X

~ GO·fXXJ, oo

oS'oo •

!S".CCo,OO

~
I
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P

Berapa nilai maksirnumnya yang kamu dapatkan

J

75.000 pak

P

Ada cara lain yang kamu tahu

J

Tidak ada pak

P

Y akin dengan jawabannya

J

Diam sambil tersenyurn

P

Bagaimana caranya mengetahui bahwajawabanmu benar

J

Diuji pak

P

Cara bagaimana

J

Dikalikan pak 30 kali 2000 didapat 60.000
10 kali 1500 sama dengan 15.000, hasilnya dijumlahkan
dapat 75.000

P

Ada cara lain yang bisa kamu gunakan untuk menguji
kebenar.anjawabanJnu

J

Tidak ada lagi pak

P

Jadi selanjutnya bagaimana

J

Jadi penghasilan yang diperoleh adalah 75.000

P

Okey kalau begitu terimaksih atas kesempatannya

J

iyapak
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Basil Wawancara Kedua Tes Diagnostik Soal Nomor 2
Subjek Tinggi (S1)

P/J

Uraian

P

Sekarang so31 nomor 2 baca kern bali soal

J

Membaca soal

P

Apa yang diketahui dalam soal nomor 2

J

Seorang pedagang menyewa kendaraanjenis truk dan colt
paling sedikit 25 kendaraan dengan jumlah barang yang
diangkut paling sedikit 224 karung. Mobil truk dapat
mengangkut 14 kanmg dan colt 8 karung. Ongkos sewa
untuk mobil truk I 00.000 rupiah dan colt 75.000 rupiah

P

Apa yang ditanyakan

J

Ongkos minimum

P

Nah apa yang kamu pahami dalam soal nom or 2

J

kendaraanjenis truk dan colt paling sedikit 25 kendaraan
untuk mengangkut barang sebanyak 224 karung

P

Apa maksudnya paling sedikit 25 kendaraan

J

Mobil yang akan disewa minimal 25 mobil

P

Terns apa lagi yang kamu pahami

J

Barang yang diangkut minimum 224 karung

P

Dalam soal nornor 2 yang ditanyakan ongkos minimum, apa
dimaksudnya

J

ongkos barang dari basil pengangkutan truk: dan mobil colt
yang mau dikeluarkan

P

kalau kata paling kecil apa rnaksudnya dalam soal nomor 2

J

Paling kurang barang yang akan diangkut nantinya

P

Terus mana model matematikanya

J

Yang ini pak (subjek menunjuk basil pekeljaanya)

I
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g':l -. -z:z.q

1'-t -)( t
X .t

~- ~~--

':!

p

Ada yang lain model matematika yang kamu tabu,

J

Tidak ada pak begini saja

P

Selanjutnya setefah itu apa Jagi yang kamu lakukan

J

Menentukan nilai x dan y-nya pak

P

Caranya bagaimana

1

Subjek menulis
4+21

~25jadix~4

P

Kalau nilai y-nya

J

21

P

Terus kenapa bisa x = 4 dan y = 21 bagairnana caranya
sampai kamu dapat begitu

J

Cari nilai x dan y-nya kalau di jumlahkan sama dengan 25

P

Ada cara yang lain yang kamu tahu

1

Begini pak, dicari dua bilangan

\4 ( <.j J t c'l I Zl
<;"Gi
f- /HI
P

J " fiZi
>

Zl4

Bisa kamu gunakan metode eliminasi atau subtitusi untuk
menentukan nilai x dan y

J

Yang ini caraku pak

P

Ada cara Jain yang kamu tahu

J

Tidak ada pak

P

T erus 1angkab selanjutnya

J

Membuat grafik

P

.Coba libat jawaban mana grafiknya

J

Grafiknya seperti nomor 1 pak

P

Iya bagaimana cara, coba gam bar disitu
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J

diam

P

Terns yang mana titik potongnya

J

xdany

P

Terns apa Iagi

J

x~4dany~21

P

Coba gam bar grafikoya disitu

J

diam

P

Berapa minimumnya yang kamu peroleh, tuliskan disitu

J

Subjek menur\iuk basil pekeljaannya)

·- 4 1<1<:i; ·Q)o t Zl X 7>·01JIJ
, ii~XJ.c.oc + 1h~-ooo ."t.n1-oo~
P

Jadi berapa minimumnya

J

Ini pak (subjek menunjuk basil pekerjaanya)

Jli~• ~>•~ ~~ !it~~""<W"_ ~n<vt. "'e~~"'<' "'Ob_'l_
-.4~<•~-Q)o t llx?r.oDc
, illl'J.~ t 1 ijf~oc;c_;-; tm\·oo~ __
P

Kenapa bisa dapat seperti itu

J

4 dikali 100.000 dan 21 dikali 75.000 pak

P

Apa itu 100.000 dan 75.000

J

Ongkos sewa mobil truk dan mobil colt

P

Yang mana fungsi objektifuya

J

Fungsi ohjektifuya pak

P

Iya fungsi objektifuya yang mana

J

x+ydan4x+8y~224

P

Apa yang dimaksud fungsi objektifkah

J

Ongkos yang akan dikeluarkan

P

Terus apa lagi langkah selar\iutnya yang komu lakukan

J

Sudah tidak ada lagi pak
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p

Bagaimana cara karnu yakin bilang itu ongkos minimumnya

J
p

Dijumlahlam pak basil kalinya

J
p

Tidak ada p:ik

Ada cara lain untuk menentuka fungsi objektifnya
Kalau begitu Coba Jiat kern bali jawabanmu, mulai dari
pertama sampai kebawah sempat masih ada yang mau
dirubah

J
p

Tidakmipak
Sudah yakin dengan jawabanmu

J
p

lya pak

J

lya pak

Sampai disini saja terima kasih atas kesempatannya
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Hasil Wawancara Kedua Tes Diagnostik Soal Nomor l
Subjek Rendah (SR)

P/J

Uraian

P

Saya wawancarai Jagi ya, baca kernbali soal nom or I

1

Subjek membaca soal

P

Apa yang diketahui dalam soal nomor I

J

Diketahui luas laban parkir 180 meter pangkat 2.1uas
parkir rata-rata untuk mobil pribadi 4 meter pangk:at 2 dan
mobil boks 6 meter pangkat 2. Parkir maksimum memuat
40 kendaraan. Biaya parkir untuk mobil pribadi dan boks
berturu-turut 2.000,00 dan 1.500,00 rupiah

P

Kalau yang dijawabanmu mana yang diketahui

J

Yang ini pak (Subjek menurtiuk)
1
~~~: l.\,),.,n ~m\r: \€o m
l· ">il 1Dt.1 fl;.J: C-(trJ' : ~r 1. oov oo
L>mo1il
: brn'~ tt~- \.'Sd"'eQ ___

P

Apa yang ditanyakan

J

Penghasilan parkir yang diperoleh

P

Yang mana model matematikanya bisa kamu tuliskan disitu

1

Subjek menulis

.....1 \'1 ~ l.j 0

'-kt_i__, -;: 18 0

P

Sebelum menentukan model matematika apa dulu yang
anda Jakukan

1

Penyelesaiannya dulu

P

Maksudnya penyelesaiannya

j
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J

Yang ini pak (subjek mnunjuk)

~wig )lo_ll'<> ~~

'I:
P

tlloL; \

~tih•cl•

ol'S

Didalam soal ada kata maksimum memuat 40 kendaraan
apa maksudnya itu

J

40 kendaraan yang bisa diparkir

P

Maksudnya

J

Batas yang dimuat mobil pribadi pak

P

Ka1au maksimum yang diperoleh parkiran maksudnya

J

Uang yang dipero!eh parkiran

P

Selanjutnya apa Jagi yang kamu lakukan

J

menyelesaikannya

P

Bagaimana caranya

J

Menghitungjumlah mobil boksnya

P

Bagaimana caranya

J

Subjek menyebutkan
4x + 6y = 180 jadi x = 4, y = 6

P

Terus ada cara yang lain mencari nilai x dan nilai y.

J

Tidak ada pak

P

Terus apa Jagi yang and a Jakukan

J

Mennggarnbar gnlflknya

P

Coba gam bar graflknya disitu
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J

(Subjek menggambar grafik)
)<

----·----~

•

E

0

'

~

J

\'Y]o\.; \

"~ '

'i.

k~s

P

Kenapa sumbuh x keatas dan sumbuh y·nya yang dibawah

J

Karena x lebih duluan pak

P

Maksudnya lebih duluan

J

Di jumlahkan pak 4x + 6y ~ !80

P

Sekarang kenapa i~i diarsir

1

Karena jumlah mobil boksnya

P

Terus kenapa diarsir arsiran ke daJam

J

Karena lebih tinggi mobil boksnya

P

Terus cara apa namanya ini yang kamu gunakan

1

Ini pak cara subtitusi (subjek menunjuk basil pekerjaannya)

"3oJ to= 'I•

1

.:;: Lj 2."1~H
tt<>

+6o

~

_z1;ro. [iO
\&o

P

Selanjtnya apa yang kamu lakukan setelah ini

J

Menentukan maksimumnya pak

P

Berapa maksimurnnya yang kamu peroleh disitu

J

75 lima ribu pak

P

Kenapa bisa dapat 75 ribu
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J

Dijumlahkan pak, seperti ini

~ x/,_~~.'?_::_bo:£0..?

JC9_X \; oo;: l!!, "o"
- --- ___3ft~o_~

P

KaJau fungsi objektifnya yang mana

J

lni pak (subjek menunjuk)

_J::f,:,_o <><>
P

Apa yang dimaksud fungsi objektif

J

Penghasilan maksimum parkiran

P

Okey bagaimana cara ditahu bahwa itu maksirnumnya

J

Dilihat nilai tertingginya pak

P

Cara bagairnana

J

60.000 ditambah 15.000 dapat 75.000

P

Coba lihai kembali jawabanrnu, bagaimana dengan
jawabanmu, apa kamu yakin dengan jawabanmu

J

Yakipak

P

Okey terimak:asih nanti lagi saya wawancarai

J

lye
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Hasil Wawancara Kedua Tes Diagnostik Soal Nomor 2
Subjek Rendab (SR)

P/J

Uraian

P

Okey soal nomor 2 baca kembali soalnya

1

Subjek membaca soal nomor 2

P

Apa yang diketahui dari soal itu

J

Diketahui Seorang pedagang menyewa kendaraan jenis truk dan
colt paling sedikit 25 kendaraanjumlah barang yang akan
diangkut 224 karung. Mobil truk dapat mengangkut 14 karung
dan colt 8 karung. biaya mobil truk 100.000 dan colt 75.000

P

Apa yang ditanyakan, coba tuliskan

J

Ongkos minimum yang mau dibayar

P

Apa maksudnya paling sedikit 25 kendaraan dalarn soal

J

25 kendaraan yang akan disewa

P

Maksudnya kata paling sedikit

J

Minimum pak

P

Selanjutnya apa yang kamu lakukan

J

Menentukan nilainya pak

P

Nilai apanya

J

Penyelesaiannya pak

P

Terus bagaimana caranya

J

Subjek menyebutkan penyelesaiannya 14x + 8y ~224, x + y ~ 25

P

Apanya itu

J

penyelesaiannya

P

Yang mana model matematikanya

J

Yang ini pak (subjek menunjuk)

ll:\ ~ -tli~ "ll.'<

:i+'t::.

1~
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P

Terus apa lagi setelah itu

J

Menghitung nilainya seperti ini pak (subjek menunjuk)

1I.'J~ ~l

.'1 f 2 I} c '2 £,
1<1 C..'i) tl? ( 'll) z72'1 _
_,_l'L_'-1_ __

___2_tlli-'-&
P

Cara apa itu, maksudnya bagaimana

1

Untuk mencari nilai x dan nilai y

P

Terus Berapa nilai x-nya

J

Nilaix~4,y~21

P

Mengapa bisa x-nya 4 dan y-nya 21

J

4 tambah 21 sama dengan 21 pak
14 kali 4 dimbahkan 8 dikali 21 sama dengan 224

P

Ada cara Jain yang kamu tabu, misal cara subtitusi atau eliminasi

J

Tidak ada pak

P

Cara apa namanya ini

J

Cara subtitusi pak

P

Kenapa bisa kamu katakana bahwa ini cara subtitusi

J

diam

P

Nah selanjutnya mana fungsi objektifhya soal nornor 2

J

Yang ini pak (Subjek menunjukkan hasil pekerjaannya)

:: \- 9'~-hf2_Qp_
P

Apa yang dimaksud fungsi objektifnya.

J

Nilai yang tertinggi

P

Mana grafiknya

J

Ada dibelakannya pak (subjek kembali menunjuk grafik yang
ada dilembar pekeljaannya)

P

Ada gambar yang lain yang kamu tahu

J

Tidak ada pak, begini saja gambarku
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P

Bagaimana cara menentukan titik potong

J

x-nya 14, y-nya sama dengan 8jadi 14x +By =224
x = 4, y-nya sama dengan 21 jadi 4 + 21 = 25

P

Ada cara Iaht yang kamu bisa tahu

J

Cara subtitusi begini saja pak

P

Cara subtitusi atau cara eliminasi ini

J

diam

P

Yang daerah penyelesaiannya

J

Yang diarsir pak

P

Kalau daerah penyelesaiannya arsirannya keatas atau ke bawah

J

kebawah

P

Kenapa kebawah

1

Karena ongkos minimum yang ditanyakan

P

Ada syarat lain sampai diarsir kebawah yang digunakan dalam

'

menyelesaikan soal program linear

J

Tidak ada pak

P

Khan sudah ada grafiknya, apa lagi langkah yang kamu lakukan
seianjutnya

1

Memberi arsiran

P

Kenapa ada arsiran

J

Untuk mengetahui niJai maksimurn dan rninimwn

P

Berapa nilai minimummya

J

Yang ini pak (subjek menunjuk sarnbil bicara) 1.975.000

P

Ada lagi cara yang lain karnu tabu

J

Tidak ada pak

P

Selanjutnya kenapa kamu tahu bahwa ini nilai minimurnnya,

jangan sampai ini nilai maksimumnya
J

Tidak pak ini minimumnya
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P

Cara mendapatkannya bagaimana

J

Begini pak (subjek menunjuk)
tn~¥~A~----.u-~~~~----

'I ·x \oo . .,"'o 2.\ '/. '£Jp~o
___,==--:!..<> u .a>oo \ l£>12 . C>~<>o
-~_::_

:::. \- 2'1-S·.!2J<c> ______ . ~- ------

P

Kamu yakin denganjawabanmu ini

J

Yakinpak

P

Okey terima kasih ya

J

lya pak
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LEMBAR VALIDASI TES DIACNOSTIK
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A. Petunjuk

Dalam rnenyusun tesis, peneliti mengernbangkan tes diagnostik (TD). Karena

itu, peneliti meminta

kes~diaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian

terhadap tes diagnostik yang dikembangkan. PeniJaian dilakukan dengan

rnemberi tanda cek ( v') pada kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek
yang dinilai dengan skala penilaian berikut.
I. ada!ah tidak valid
2. adalah kurang valid
3. adalah cukup valid
4. adalah valid

!

5. adaJah sangat valid
Selain rnemberi penilaian, Bapak/Ibu diharapkan untuk memberi komentar
langsung di dalam lernbar validasi ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima

kasih.

I

B. Tabel Penilaian
Aspek yang Dinilai

1. Validasi isi
• Kesesuaian soal dengan indikator isiisi tes diagnostik.
• Kejelasan perumusan petunjuk
pengerjaan soal.
Kejelasan maksud soal.
• Soal mencakup sernua aspek yang
akan diukur.
• Kesesuaian waktu pengerjaan soal .
.
2. Bahasa
• Kesesuaian bahasa yang digunakan
pada soal dengan kaidah bahasa
Indonesia.
• Kalimat soal tidak rnengandung arti
ganda.
Rumusan kalimat soal komunikatif,

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

IV
v
v

•

•
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menggunakan bahasa yang sederhana
bagi siswa, rnudah dipahami, dan
rnenggunakan bahasa yang dikenal
siswa.

_J

"'

C. Penilaian umum terhadap Tes Diagnostik
a. Tes diagnostik dapat diterapkan tanpa revisi.
b. Tes diagno~tik dapatditerapkan dengan revisi keciJ.
c. Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi besar.
d. Tes diagnostik siswa belum dapat diterapkan.

D.

Saran~saran

Mohon Bapakllbu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan

langsung pad a naskah.

I
!
Makassar, .................................. 2013
Validator/Penilai
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A. Petunjuk

Dalam menyusun tesis, peneliti mengembangkan tes diagnostik (TD). Karena
itu, peneliti meminta kesediaan Bapak!Ibu untuk. memberikan peniJaian
terhadap tes diagnostik yang dikembangkan. Penilaian dilakukan dengan

memberi tanda cek ( V) pada kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek
yang dinilai dengan skala penilaian berikut.
I. adalah tidak valid

2. adalah k"W'ang valid
3. adalah cukup valid
4. adalah valid

5. adaJah sangat valid
Selain memberi penilaian, Bapak:!Ibu diharapkan untuk memberi komentar
langsung di dalam lembar validasi ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima
kasih.

B. Tabel Penilaian
Aspek yang Dioilai

I. Validasi isi
• Kesesuaian soal dengan indikator isiisi tes diagnostik.
• Kejelasan perumusan petunjuk
pengeljaan soal.
• Kejelasan maksud soal.
• Soal mencakup semua aspek yang
akan diukur.
• Kesesuaian waktu pengerjaan soal.
2. Bahasa
• Kesesuaian bahasa yang digunakan
pada soal dengan kaidah bahasa
Indonesia.
• Kalimat soal tidak mengandung arti
ganda.
• Rumusan kalimat soal komunikatif,
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1 2 3 4
5

v
v

v

v
v
v

v
v
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bagi siswa, mudah dipahami, dan
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menggunakan bahasa. yang dikenal

siswa.
C. Penilaian umum terhadap Tes Diagnostik
a. Tes diagnostik dapat diterapkan tanpa revisi.

Lf) TeS diagnostik.dapat diterapkan dengan revisi kecii.
c. Tes diagnostik dapat diterapkan dengan revisi besar.
d. Tes diagnostik siswa belum dapat diterapkan.

D. Saraowsaran
Mohon Bapak/Ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan
langsung pada naskah.

: ~,.,& 'rUM-«>_~'"
)u__ J.J;U. VI i-k ""~~'

j{JP,

'

'

)~~<~""'-

{)

I

Makassar, .................................. 20 13
Validator/Penilai
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LEMBAR VAUDASIISI DAN KONSTRUK PEDOMAN WAWANCARA
Petunjuk
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu beri tanda ( ..() sesuai kolom yang tersedia!
No

lndikator pedoman

wawancara

Thjuan wawahcara terlihat
deoganjelas
2. Item
pertanyaao
rnenggambarkan aspek yang
akan diungkap
3.
Item
pertanyaan
menginvestigasi aspek yang
diinginkan.
4.
Item
pertanyaan
tidak
responden
mendorong
memberikan jawaban yang
diinginkan
5.
Rumusan item pertanyaan
tidak menimbulkan penafsiran
ganda
Rumusan item pertanyaao
6.
bersifat menggali
7. Rumusan item pertanyaan
tidak bersifat rnenuntun
8.
Rumusan item pertanyaan
mengarahkan
respond en
menjawab tanpa tekanan
9. Item pertanyaan sesuai dengan
jenis
wawancara
yang
dilakukan
10. Item pertanyaan menggunakan
kata!k:alimat sesuai tingkat
kognitif, dan
pendidikan,
psikologi responden
1.

I
l
~
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baik
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cukup kurang
baik
baik

tidak
baik
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Berdasarkan penilaian dari indikator yang ada, maka pedoman wilwancara ini
dinyatakan (pilih salah satu)
o Sangat layak digunakan

•

eJ Layak digunakan

o Cukup layak digunakan
o Kurang Jayak digunakan
o Tidak Jayak digunakan
Catatan validator:

Makassar, .................................. 2013
Validator/Penilai

i

I
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LEMBAR VALIDAll lSI DAN KONSTRUK PEDOMAN WAWANCARA

•

Petunjuk

Berdasarkan pendapat Bapak!Ibu beri tanda ( v) sesuai kolom yang tersedia!
No
I.

2.

3.

4.

I

I
1

'
1'

5.

6.

7.

8.

9.

!0.

lndikator pedoman

wawancara
Tujuan wawancara terlihat
denganjelas
Item
pertanyaan
menggambarkan aspek yang
akan diungkap
Item
pertanyaan
menginvestigasi aspek yang
diinginkan.
Item
pertanyaan
tidak
responden
mendorong
memberikan jawaban yang
diinginkan
Rumusan item pertanyaan
tidak rnenimbulkan penafsiran
ganda
Rumusan item pertanyaan
bersifat menggali
Rumusan item pertanyaan
tidak: bersifat menuntun
Rumusan item pertanyaan
respond en
mengarahkan

menjawab tanpa tekanan
Item pertanyaan sesuai dengan
wawancara
jenis
yang
dilakukan
Item pertanyaan menggunakan
kata/kalimat sesuai tingkat
pendidikan, kognitif,
dan
psikologi responden
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Berdasarkan penilaian dari indikator yang ada, maka pedornan wawancara ini
dinyatakan (pilih salah saiu)
o Sangat layak digunakan

~yak digunakan
o Cukup Iayak dignnakan
o Kurang Jayak dignnakan
o Tidak Jayak digunakan

Catatan vaJidator:

'/)l-qMakassar, ..................................
2013
Validator/Penilai

r?r.

A ; Oaw·, M.\·

Nama lengk:ap dengan gelar

'

j

j

I
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PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENDIDIKAN

!

SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN NEGERI 2 PALOPO
JI.Dr.Ratnlangi Balandal

•

tr (0471) 22748 Kota Palopo E.mail : smkn2pt\w!>suls~i(ill)'aboo.ronJ

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 421.5/0287/SMKN.2/Xl/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala SMK Negeri 2 Palopo :

Nama

: Drs.SAENAL MASKUR

NIP
Pangkat I Go logan
Jabatn
Unh Kerja

: 19650215 198903 1 012
: Pembina IV/a
: Kepala SMK Negeri 2 Palopo
: SMK Negeri 2 Palopo

Menerangkan Bahwa
Nama
Tempat /Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Alamat

:AWALUDDIN
: Bo'towa, 19 Januari 1977
: Laki-Iaki
: Mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Makas.sar
: Jl. Elang No. 6!0A ( Perumnas)

Telah selesai melaksanakan penelitian dalarn nmgka penyusunan Thesis berdasarkan Surat
Izin dari Kampus Universitas Terbuka Makassar dengan Judul :

"ANAL!SIS KES.4LAHAN SISWA DA.LAM .'.1ENYELEs.4IKAN SOA.L CERITA
PROGRAM LINIER SISIVA SMK NEGERI 2 P.4LOPO "
Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sebagimana mestinya.
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DAFTAR RIWAYATHIDUP

Awaluddin,lahir di Bo'towa kabupaten Jeneponto (Sul-sel)
pada tangga1 19 Januari 1977. Lahir sebagai anak pertama
dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih dari
pasangan Beta Jaheng dan Norlina. Mulai masuk sckolah
dasar pada SD lnpres 228 Bontomanai tahun 1984 sampai

1990,

kcmudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah

menengah pertama di SMP Negeri Rante Damai dan tamat tahun 1993. Melanjutkan
ke Madrasah Aliyah Negeri Pa1opn tamat tahun 19% .Tahun 1999 me1anjutkan ke

Perguruan tinggi STKIP Cokroaminoto palopo jurusan pendidikan matematika
program strata satu (SI) dan se1esai pacta tahun 2003. Tahun 2011 me1anjutkan PPs
UT sampai sekarang dalam proses penyelesaian.
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