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ABSTRACT 

Diagnosis of Middle School Students ' Mathematical Literacy Weaknesses and Scaffolding 
in Solving PISA-Like Questions 

Ary Yanti 
(aryyanti77 @gmail.com) 

Graduate Program 
Universitas Terbuka 

Mathematical literacy has an important role in developing students' potential and skills. 
Mathematical literacy is used to solve various daily problems. The diagnosis of 
mathematical literacy weaknesses in this study aims to determine the point of students' 
weaknesses in solving PISA-like questions. Weaknesses in solving PISA-like questions are 
indicated by errors in mathematical literacy processes application. The mathematical 
literacy process consists of f ormulate, employ and inlerpret. To overcome lhe mathematical 
literacy process weaknesses, scaffolding is given according to Anghileri 's scaffolding stages 
(2006). The scaffolding enables students lo overcome weaknesses in solving PISA-like 
questions. The problem given in this sludy consists of two types of PISA-like questions. This 
research is an exploratory study with a qualitative approach. The me/hod used in this 
research is the grounded research (GR) method. The wrillen data of this study werefrom·the 
test results and observation. While the speech and motion data were obtained through 
interviews and audiovisual recordings. The dala analyzation used Miles and Hubberman's 
(2014: 12) data analysis flow includes reducing dala, presenting data, and drawing 
conclusions. The instruments in this sludy consisted of researchers as the main instrument, 
diagnostic tesls and scaffolding guidelines. To increase the research confidence, 
triangulalion of time type data is used. The informant selection technique is a theoretical 
sampling lechnique; the selection of informants is done by selecting the sludenls who made 
lhe most mistakes in the application of the mathematical literacy process. The results 
obtained are as f ollows (1) weaknesses of students' mathematical literacy in solving PISA
like problems consisting of representing information on questions, identifying questions, 
designing strategies to solve PISA-like questions, eslimating data in bar charts, applying 
number opera/ions, calculating results of number operations, interpreting solutions, 
communicating solutions as solulions to PISA-like questions given, (2) to overcome the 
weaknesses shown by students scaffolding is given as an effort to overcome these 
weaknesses. Scaffolding is done to overcome weaknesses in solving PISA-like questions 
consisting of reading questions carefully first, giving questions with the aim of exploring 
students' knowledge abo11t information on the problem, identifying problems on the question, 
exploring information so that they can apply appropriate strategies in solving problems, 
explain the steps in estimating data in a bar chart and direct students to use the appropriate 
mathematical tools, apply the correct way of solving problems and use the number 
operations concept correctly, explain the steps in determining the results and apply the 
arithmetic operations correctly, explain and relate the results obtained with what is asked 
by the PISA-like question, and draw conclusions correctly and review the results. 

keywords: diagnosis, mathematical literacy, PISA-like questions 
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ABSTRAK 

Diagnosis Kelemahan Literasi Matematis Siswa SMP dan Pemberian Sca_ffolding da lam 
Menyelesaikan Soal PISA-Like 

Ary Yanti 
(aryyanti77@gmail,com) 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Literasi matematis memiliki peran penting dalam pengembangan potensi dan 
keterampilan siswa. Literasi matematis digunakan untuk memecahkan berbagai 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari . Diagnosis kelemahan literasi matematis dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal 
PISA-like. Kelemahan dalam menyelesaikan soal PISA-like ditandai dengan adanya 
kesalahan penerapan proses literasi matematis. Proses literasi matematis terdiri dari 
formulate, employ dan interpret. Untuk mengatasi kelemahan proses literasi matematis 
diberikan scaffolding menurut tahapan scaffolding Anghileri (2006). Pemberian scaffolding 
bertujuan agar siswa mampu mengatasi kelemahan dalam menyelesaikan soal PISA-ljke. 
Masalah yang diberikan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis soal PISA-like. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitat:if. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode grounded research (GR). Data yang dihasilkan dalam 
penelitian berupa tulisan yang diperoleh dari hasil tes, dan observasi. Sedangkan data dalam 
bentuk ucapan dan gerak diperoleh melalui wawancara dan rekaman audiovisual. Untuk 
menganalisis data digunakan alur analisis data Miles dan Hubberman (2014:12) meliputi 
mereduksi data, menyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrurnen pada penelitian ini 
terdiri dari peneliti sebagai instrumen utama, tes diagnosis dan pedoman scaffolding. Untuk 
meningkatkan kepercayaan penelitian maka digunakan triangulasi da ta jenis waktu. Teknik 
pemilihan informan adalah teknik teoritis sampling (theorical sampling), pem:ilihan 
informan dilakukan dengan memilih siswa yang melakukan kesalahan paling banyak pada 
penerapan proses literasi matematis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut 
(1) kelemahan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA-like terdiri dari 
merepresentasikan informasi pada soal, mengidentifikasi pertanyaan, merancang strategi 
untuk menyelesaikan soal PISA-like, menaksir data pada diagram batang, menerapkan 
operasi bilangan, menghitung hasil operasi bilangan, menafsirkan solusi, mengomunikasikan 
solusi sebagai penyelesaian pada soal PISA-like yang diberikan, (2) untuk mengatasi 
kelemahan yang ditunjukkan oleh siswa diberikan scaffolding sebagai upaya mengatasi 
kelemahan tersebut. Scaffolding yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan dalam 
menyelesaikan soal PISA-like terdiri dari membaca soal dengan cermat terlebih dahulu, 
memberikan pertanyaan dengan tujuan menggali pengetahuan siswa mengenai informasi 
pada soal, mengidentifikasi pertanyaan pada soal, menggali informasi agar dapat 
menerapkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, menjelaskan langkah 
menaksir data pada diagram batang dan mengarahkan agar siswa agar menggunakan alat 
matematis yang sesuai, menerapkan cara penyelesaian soal yang tepat dan menggunakan 
kon$ep operasi bilangan secara tepat, menjelaskan langkah dalam menentukan hasil clan 
menerapkan operasi hitung dengan benar, menjelaskan dan mengaitkan hasil yang diperoleh 
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dengan apa yang ditanyakan oleh soaJ PISA-like, dan menarik kesimpulan secara benar dan 
meninjau ulang hasi l penyelesaian yang didapat. 

kata kunci: diagnosis, literasi matematis, soal PISA-like 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Deskripsi kelemahan-kelemahan yang dialami siswa dan pemberian Pemberian 

scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-Like dipaparkan dalam bab ini. 

Kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa dianalisis berdasarkan tiga 

langkah penyelesaian soal PISA-Like menggunakan langkah-langkah pada proses 

literasi rnatematis. Langkah-langkah proses literasi matematis terdiri: (I) 

formulate, merumuskan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata menjadi 

permasalahan matematika (mathematical problem) dengan rnelibatkan hubungan

hubungan atau konsep-konsep yang terkait, (2) employ, penerapan dengan 

memilih sebuah stratcgi yang sesuai dan menggunakan konsep, fakta, prosedur 

dan penalaran yang terkait dari permasalahan matematika yang sudah diperoleh 

pada langkah sebelumnya agar diperoleh penyelesaian/hasil matematika 

(mathematical result), (3) interpret, menginterpretasi/menafsirkan 

penyelesaian/hasil matematika menjadi penyelesaian yang sudah sesuai dengan 

konteks permasalahan kontekstual yang diberikan berupa solusi atau kesimpulan. 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pemberian tes awal yang terdiri dari 2 

soal PISA-like kepada objek penelitian yang berjwnlah 30 siswa. Setelah 

mengerjakan tes awal peneliti mendiagnosis kelemahan literasi matematis setiap 

objek berdasarkan sub tipe kelemahan tiap jenis soal PISA-like yang telah 

dikembangkan. Dari basil diagnosis kelemahan literasi matematis pada soal jenis 

I diperoleh bahwa keseluruhan objek menunjukkan lemah pada semua sub tipe 

82 
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kelemahan literasi matematis. J1al ini karena tidak satupun objck yang termasuk 

dalarn kategori haik literasi matematisnya. Sedangkan pada soal jenis 2 sebagian 

besar objek dimungkinkan dijadikan infOnnan penelitian. Objek yang termasuk 

dalam kategori baik hanya menunjukkan pengerjaan yang benar pada sctiap sub 

tipe. Dcngan demikian setiap objek dimungkinkan dijadikan informan penelitian. 

Kepada objek penelitian diberikan tes awal pada tanggal 2 Oktober 2018. 

Setelah diberian tes awal, pekerjaan objek diperiksa dan diberi kode. Pada setiap 

penerapan proses matematis langkah yang benar diberikan kode C (correct) 

dengan skor 2. Langkah penyelesaian yang sebagian benar diberikan kode PC 

(partial correct) dengan skor 1. Sedangkan Jangkah penyelesaian yang salah 

diberikan kode W (wrong) dengan skor l. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

skor perolehan hasil pekerjaan siswa pada kelas sampel. Skor dibcrikan untuk 

setiap sub tipe kelemahan proses matematis soal jenis 1. 
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Tabel 4.1 
Skor perolehan setiap sub tipe kelemahan proses matematis soal jenis I 

---
Nomor Soal 

No 
Inisial 

Fl F2 F3 El E2 E3 II 12 siswa Jumlah 

Skor Yang Dicapai Siswa skor ---- ~--·-
I DGRP I I I 2 2 0 0 I 8 -- 1---------~ --
2 DNAJ I 2 I 2 2 I 2 2 13 

3 DD I I I 2 2 0 I 0 8 - ~· 

4 DI I I I 2 2 0 I 0 8 

5 DANR 2 I I 2 2 0 I 0 9 

6 HKN I 2 I 2 2 I 2 2 13 

7 HP I 2 I 2 2 I 2 2 13 

8 IRC I I I 2 2 0 I 0 8 

9 LTL 2 I I 2 2 0 I 0 9 

10 MDFA I 0 I 2 0 I 0 I 6 

II MITS I 2 I 2 2 I 2 2 13 

12 MDAS I I I 2 2 0 I 0 8 

13 MFP I I I 2 2 0 I 0 8 

14 MHWS I I I 2 2 0 I 0 8 

15 MRAI I I I 2 2 0 0 I 8 

16 NS I 2 I 2 2 I 0 0 9 

17 NTS I 2 I 2 2 I 2 2 13 

18 NM 2 I I 2 2 0 I 0 9 

19 RHA I 0 I 2 0 I 0 I 6 

20 RAW I 0 I 0 0 0 0 0 2 

21 SFA I 2 I 2 2 I 2 2 13 
---- -

22 SNW 2 I I 2 2 I I I II 

23 SRAP 2 I I 2 2 0 I 0 9 

24 SNF 2 I I 2 2 0 I 0 9 

25 SS I I I 2 2 0 I 0 8 

26 SRPS I I I 2 2 0 I 0 8 

27 AAJN 2 I I 2 2 0 I I 10 

28 Al I 0 I I 0 0 0 0 3 

29 ADF I 0 I I 0 0 0 0 3 

30 AP 2 I I I I 0 0 0 6 

Berdasarkan hasil tes awal soal PISA-Like jenis 1 tersebut persentase siswa 

pada tiap kategori literasi matematis disajikan pada tabel berikut 
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Tabel 4.2 
Persentase siswa pada tiap kategori 

Nilai Persentase Siswa Kategori 

. -
82-100 0 Baik 

75-81 80 Sedang 

0-74 20 Kurang 

Pada tabel di atas diperoleh bahwa tidak ada informan yang dikategorikan baik 

Jiterasi matematisnya. Informan yang termasuk dalam kategori sedang literasi 

matematisnya sebanyak 80o/o. Sedangkan informan yang termasuk dalam kategori 

kurang literasi matematisnya sebanyak 20%. Dengan demikian keseluruhan 

informan dimungkinkan untuk dijadikan infonnan penelitian karena tidak satupun 

yang tennasuk dalam kategori baik literasi matematisnya. Dalam pemilihan 

informan peneliti hanya memilih informan yang memenuhi syarat dan juga 

dengan mempertimbangkan masukan dari guru pengajamya. Berdasarkan langkah 

pemilihan infonnan tersebut maka terpilihlah informan dengan inisial ADF. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan skor perolehan hasil pekerjaan 

informan pada kelas sampel. Skor diberikan untuk setiap sub tipe kelemahan 

proses matematis. 
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Tabel 4.3 
Skor perolehan sctiap sub tipc kelemahan proses matematis soal PISA-like 

jenis 2 

SlJB TIPE KELEMAHAN PROSES MATEMATIS 

No Jnisial Fl F2 F3 El E2 El fA II 12 
Jumlah __ _.,. Skor 

Skor Yang Dicapai Siswa 
-

I DGRP 2 2 2 2 2 I I I 2 15 

2 DNAJ I 2 2 2 2 I I I 2 14 

3 DD I 2 2 2 2 I I I 2 14 

4 DI 2 2 2 2 2 1 I I 2 15 

5 DANR 2 2 2 2 2 I I I 0 13 

6 HKN I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

7 HP I 2 2 2 2 I I I 2 14 

8 !RC I 2 I 2 2 I I I 2 13 

9 LTL 2 2 2 2 2 I I I 2 15 .. 
IO MDFA I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

11 MITS 2 2 2 2 2 1 I I 2 15 

12 MDAS I 2 I 2 I I I I 2 12 

I3 MFP I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

14 MHWS 2 2 2 2 2 I I I 2 I5 

I5 MRAI 2 2 2 2 2 I I I 2 15 

I6 NS 2 2 I 2 2 I I I 2 I4 

17 NTS 2 2 0 2 0 I 1 I 2 I I .. 
I8 NM I 2 2 I I I I I 2 I2 

I9 RHA I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

20 RAW I 2 2 2 2 I I I 0 12 .. 
2I SFA I 2 I 2 I I I I 2 I2 

22 SNW I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

23 SRAP 2 2 I 2 2 I I I 2 I4 

24 SNF 2 2 0 2 0 I I I 2 I I 

25 SS 2 2 2 2 2 I I I 2 15 

26 SRPS I 2 1 2 2 1 I I 2 I3 

27 AAJN I 2 2 2 2 I I I 2 I4 

28 AI 2 2 0 2 I I I I 0 IO 

29 ADF I 2 2 2 2 I I 1 2 I4 

30 AP 2 2 2 2 2 I I I 2 I5 

Berdasarkan basil tes awal soal PISA-like jenis 2 tersebut persentase siswa 

pada tiap kategori literasi matematis disajikan pada tabel berikut 
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Tabel 4.4 
Perscntase siswa pada tiap kategori 

Nilai Persentase Siswa Kategori 

------ ----- ---- -------
82-100 27 Baik 

. 
75-81 50 Sedang 

. -·-------- - ------ ---------- ---
0-74 23 Kurang 

Pada tabel di atas diperoleh bahwa informan yang dikategorikan baik literasi 

rnatematisnya adalah sebanyak 27o/o. Informan yang termasuk dalam kategori 

sedang literasi matematisnya sebanyak 50%. Sedangkan informan yang termasuk 

dalam kategori kurang literasi matematisnya sebanyak 23%. Dengan demikian 

sebagian besar informan dimungkinkan untuk dijadikan informan penelitian yaitu 

informan dengan kategori sedang dan kategori kurang. Untuk memilih informan 

peneliti hanya memilih infonnan yang memenuhi syarat dan juga dengan 

mempertirnbangkan masukan dari guru pengajarnya. Berdasarkan langkah 

pemilihan informan tersebut maka tcrpilihlah informan dengan inisial Al. 

1. Pelabelan dan Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Setclah informan terpilih berdasarkan proses pemilihan infonnan di atas 

maka dilakukan pelabelan yang ditunjukkan dengan tabel berikut. 

Tabel 4.5 
Pelabelan Informan penelitian terpilih 

No lnisial Siswa Kode soal 

t DAF Sa Soaljenis I 

2 Al Sb Soaljenis 2 

Adapun rincian pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah 

m1 
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Tabel 4.6 
Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Inform an Pemberian tes Hari/tanggal 
Penelitian 

Sa Tes Scaffolding Selasa, 16 Oktober 2018 

Tes evaluasi Selasa, 16 Oktober 2018 

Sb Tes Scaflo/dinfl Selasa, 6 November 2018 
Tes evaluasi Selasa, 6 November 2018 

2. Paparao dan simpulan data literasi matematis Informan terpilih pada 
tes awal 

88 

a. Paparan dan simpulan data literasi matematis lnforman Sa pada tes 
aw al 

Untuk mengetahui literasi matematis (Sa) pada tes awal maka 

diberikan soal tes awal sebagai berikut 

Konteks . Personal 
Konten: Quantity 
Materi : Aritmetika Sosial 
Distro '"Barokah Jaya" adalah toko yang menjual pakaian yang sedang 
trend untuk anak muda. Budi ingin membeli masing-masing sebuah 
celana, topi dan kaos di toko tersebut. Daftar harga ketiga barang 
yaug ingin dibeli Budi ditunjukkan oleh label berikut 

NamaBarane celana toni kaos 
Harga (Ro) 250.000 50.000 150.000 

Pada saat Budi membeli, distro "Barokah Jaya" roemberi diskon 25o/o 
dari harga normal untuk setiap barang jika membeli lebih dari satu 
barang berbeda. Budi hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000,00, 
barang apa saja yaug dapat dibeli Budi? Jelaskau kemungkinau-
kemuno-kinannva 

Hasil pekerjaan siswa pada soal tes awal disajikan pada gambar 

sebagai berikut 
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Gambar 4.1 
Hasil pengerjaan tes awal informan (Sa) 

Diagnosis literasi matematis (Sa) pada tes awal dilakukan dengan 

membandingkan literasi matematis dengan sub tipe kelemahan proses 

litera.<;i matematis. 

Hasil pekerjaan (Sa) pada tes awal menggambarkan bahwa 

a) (Sa) belum menuliskan fakta pada bagian diketahui secara lengkap 

b) (Sa) menunjukkan langkab-langkab pada penyelesaian yang masih 

belnm benar 

c) (Sa) tidak menyebutkan secara lengkap pertanyaan dan batasannya. 

d) (Sa) tidak melaknkan penghitungan diskon, penghitungan harga 

barang setelah diskon dan mengecek kombinasi-kombinsai barang 

yang dapat dibeli dengan sejumlab uang yang ada. 

e) (Sa) tidak menerapkan operasi bilangan (menghitung harga diskon) 

untuk menyelesaikan masalab pada seal yang diberikan karena tidak 

terdapat langkab menghitung diskon. Pekerjaan SI seperti pada. 

f) (Sa) tidak menerapkan operasi bilangan (menghitung harga barang 

setelah diskon) pada proses menyelesaikan masalah yang diberikan 

yang diberikan. 
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g) (Sa) tidak membuat kombinasi jcnis barang )'ang dapat dibeli dengan 

batasan uang yang ada 

h) (Sa) tidak memberikan kesimpulan yang benar atau 

mengomunikasikan penjelasan untuk mcnyelcsaikan masalah 

Simpulan data literasi matematis informan (Sa) pada tes awal 

Berdasarkan Hasil pekerjaan (Sa) pada tes awal dapat disimpulkan 

bahwa 

a) (Sa) lemah dalam rnembuat representasi informasi pad.a soal yang 

diberikan (tahapformulate) 

b) Siswa lcmah dalam merancang strategi untuk memecahkan masalah 

(tahapformulate) 

c) (Sa) lemah dalam mengidentifikasi pertanyaan pada soal yang 

diberikan (tahapformulate) 

d) Siswa lemah dalam menentukan harga diskon barang dengan 

menggunakan operasi bilangan menghitung persentase (tahap employ) 

e) (Sa) lemah da!am menentukan harga barang setelah diskon dengan 

menggunakan operasi bilangan pengurangan (tahap employ) 

f) (Sa) lemah dalam membuat kombinasi barang yang mungkin dipilih 

dari jenis barang yang ada (tahap employ) 

g) Siswa lemah dalam menafsirkan solusi yang sesuai dari semua 

kemungkinan pada keterbatasan yang diberikan (tahap interpret) 

h) (Sa) !emah dalam mengomunikasikan penjelasan dan argumen 

terhadap penyelesaian permasalahan berdasarkan batasan yang 

diberikan 
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Dengan demikian secara umum informan (Sa) menunjukkan 

kclcmahan pada tahap formulate nomor (I), 2), dan 3)). kelemahan pada 

tahap employ (nomor 4), 5) dan 6)) scrta menunjukkan kelemahan pada 

tahap Interpret (nomor 7) dan 8)), 

b. Paparan dan simpulan data literasi matematis informan Sb pada tes 
aw al 

Untuk mengetahui literasi matcmatis (Sb) pada tes awal maka 

diberikan soal tes awal sebagai berikut 

Konteks 
Kon ten 
Materi 

Occupational 

Uncertainty and data 

Statistika 

"Panorama Record" adalah rumah produksi yang membawahi 2 grup band 
musik remaja. Kedua grup band tersebut mengeluarkan album dengan hasil 
penjualannya disajikan pada diagram berikut: 

2500 

2000 

1500 

1000 ! 

500 --

0 
Jan Feb 

J 
Mar Apr Mei -• Jun 

Band "Kuda Terbang" 

•Band "Gajah Perkasa" 

"Panorama Record" akao menyumbangkan 10% dari hasil penjualan album 
mulai bulan Januari sampai Juni dari kedua grup band yang di bawahinya. 
Jika harga rata-rata setiap albumnya adalah Rp 45.000,00, berapa perkiraan 
uang yang akan disumbangkan "Panorama Record"? 
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l-lasil pckerjaan s1swa pada soal tes awal disajikan pada garnbar 

sebagai berikut 

Penjelasan jawaban: 

Dil..etahui: to~ dor' 1-.~~il 'di:ruo\ar1 01buf¥l 
·-~·················n;,_l'''.;·.··~···· ............... ::1 .......................................... . 
... S.QRQ,~ ........• ~ ........ ~!1.9P. .. ':1.\~~~ ............................................... .". 
............................ ··············· ············· ··········································· 

Ditanya : -~~-~-9£?.·:.~·;·.~:,~:::~~m::.~1~.~:;·::d.i:r.~·;;;j,,~~:t.·~·;;;····························· 
.Ja wab : .. ,. a~. 'x'. ':.ir' •...•........• .-~ ........................••• . : .: .. : . :;;:.: ::::::::::: ::::.::::.~·:.:: ::::. 

- • .I .ooo' '(·I'-~''' o~'"" · 

·1 :::.:::~:·:::::::::::~tJ~::~::~::~:::~:~'.~~~::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::'.:~:::::-::::·:::~~::::~-
......... ·~::;.Cl("·.:.;.;·~ .............. "(if; .... ''";;([:° ..... 'J,;; .................................................... .. 
• • . . • • • 'l! •••••••••••••• :i ... ·~'f '?-."J] ....•• '?.'J ...... . ~.V.'!:' .. .. ~ ~t.c;., ~ .. '?! .r!9'. ~.I:.' . P.p..: .Y.; t9f?.' ...... . 
,..,. ..... ,.,.,.,..,.,.,.,.1,.";6"':t"Yii!o":·~:,.,.,.,..,.,.,..,.,.,,.,,.,.,,,,,..,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,. 
"""'" """. ". """ "' """ """ """"."" ,,(~,,-""'""" """""" "" """""'" """""""" 

Gambar4.2 
Hasil pengerjaan tes awal informan (Sb) 

Diagnosis literasi matematis (Sb) pada tes awal dilakukan dengan 

membandingkan capaian literasi dengan sub tipe kelemahan proses 

literasi matematis. 

Hasil pekerjaan (Sb) pada tcs awal menggambarkan bahwa 

a) (Sb) belum menuliskan fakta pada bagian diketahui secara lengkap 

b) (Sb) menunjukkan langkah-langkah pada penyelesaian yang masih 

belum benar 

c) (Sb) tidak menunjukkan penaksiran data pada diagram batang yang 

disajikan 

d) (Sb) tidak menyebutkan secara lengkap pertanyaan soaL 

e) (Sb) tidak melakukan penghitungan jwnlah pada seluruh data pada 

diagram batang yang diberikan 

t) (Sb) tidak menerapkan operasi bilangan (menghitung persentase) 

dengan benar terhadap bilangan yang seharusnya dihitung 

persentasenya 
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g) (Sb) tidak menyajikan kesimpulan dengan bcnar terhadap 

permasalahan yang diberikan 

h) (Sb) tidak rnengomunikasikan penjelasan dan argumen pada 

pcnyelesaian yang sesuai dengan konteks pennasalahan 

Simpulan data literasi matematis informan (Sb) pada tes awal 

Berdasarkan Hasil pekerjaan (Sb) pada tes awal dapat disimpulkan 

bahwa 

a) (Sb) lemah dalam membuat representasi infonnasi pada soal yang 

diberikan (tahap formulate) 

b) (Sb) lemah dalam merancang strategi untuk memecahkan masalah 

(tahapformulate) 

c) (Sb) lcmah dalam melakukan penaksiran data pada diagram batang 

yang disajikan (tahapformulate) 

d) (Sb) lemah dalam mengidentifikasi pertanyaan soal yang diberikan 

(tahap formulate) 

e) (Sb) lemah dalam menentukanjumlah besaran tertentu berdasarkan 

data yang dinberikan (tahap employ) 

t) (Sb) Siswa lemah dalarn mengbitung persentase terhadap besaran 

tertentu berdasakan data yang diberikan (tahap employ) 

g) (Sb) !emah dalarn menafsirkan solusi yang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan (tahap interpret ) 

h) (Sb) lemah dalarn mengomusikasikan penjelasan dan argumen yang 

sesuai dengan konteks pennasalahan (taliap interpret ) 
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Dengan demikian secara um urn infonnan (Sb) menunjukkan 

kelemahan pada tahapformulate nomor !), 2),3) dan 4), kelemahan pada 

taliap employ nomor 5) dan 6) serta menunjukkan kelemahan pada tahap 

Interpret nomor 7) dan 8). 

B, HASIL 

Berikut akan diuraikan dan dibahas mengenai hasil penelitian dari masingM 

masing informan. Selanjutnya dari pcmbahasan tersebut akan disusun tentang 

diagnosis literasi matemati siswa SMP dan sca_ffolding dalam menyelesaikan soal 

PISA-Like, 

1. Paparan, Validasi dan Penyimpulan Data Diagnosis Kelemahan Literasi 
Matematis Informan (Sa) beserta Pemberian Scaffolding dalam 
menyelesaikan soal PISA.Like 

Data tentang diagnosis literasi matematis siswa SMP dan scaffolding dalam 

menyelesaikan soal PISAMLike yaitu hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan 

tes awal, tes diagnosis dan tes evaluasi serta transkrip wawancara siswa. 

Transkrip wawancara dikodekan dcngan menggunakan huruf kapital yang 

menyatakan inisial informan penelitian dan pewawancara. Transkrip 

wawancara untuk setiap informan penelitian dapat dilihat secara lengkap pada 

lampiran. penjelasan mengenai kode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

P Pewawancara 

Sa Inform.an yang mengerjakan soal jenis 1 

Pelaksanaan Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan data literasi matematis dan scaffolding dalam 

menyelesaikan soal PISA-Like, Berikut ini adalah data pada tes awal, tes 

scaffolding dan tes evaluasi dari lnforman (Sa) 
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a. Paparan, validasi dan simpulan data kelemahan proses literasi 
matematis tahap formulate informan (Sa) pada tes diagnosis dan tes 
evaluasi beserta Pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal 
PISA-Like 

Untuk melakukan diagnosis kclcmahan proses literasi matematis 

inforn1an (Sa) pada tipe kelemahan tahap formulate peneliti mcngajukan 

pertanyaan sebagai berikut 

a) Apa materi yang terkait dengan soal 

b) Informasi apa saja yang ada pada soal 

c) Apa pcrtanyaan soal 

1) Paparan data kelemahan proses literasi matematis tahap formulate 
informan (Sa) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Berikut ini adalah hasil tertulis lnforman (Sa) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi ke1emahan tahap formulate pada tes 

diagnosis 

llilan•• : 

Gambar 4.3 
Hasil tertulis informan (Sa) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap formulate pada tes diagnosis 

Selanjutnya berikut ini adalah hasi1 kutipan transkrip wawancara (Sa) 

pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

formulate pada tes diagnosis 
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Tabet 4.7 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan scaffolding untuk 
n1engatasi kelernahan tahap formulate pada tes diagnosis 

Kodc 
Wawancara Kclcmahan 

Fl p : baca dulu soalnya dengan saksama 
Sa: Dibaca Bu? 
P : Ya 
Sa: (siswa membaca soal) 
p, ini materinya terkait apa ini? 
Sa: diskon, Bu 
Po Diskon .... terns infonnasi yang ada pada soal apa saja? 
Sa: harga celana, topi, Sama kaos, Bu 
p : harga celana, harga topi, harga kaos 

apalagi informasi yang ada? 
Sa: Budi mempunyai uang tiga ratus ribu 
P : ya, apalagi informasi yang ada? 
Sa: diskon 25%, Bu 
P : diskonnya 25%. Coba itu infonnasinya ditulis semua 
Sa: (siswa menu/is informasi yang disebutkan sebelumnya) 

sudah Bu 
P : sudah? jadi materi tadi terkait apa tadi? 
Sa: diskon 
P : Heemh ... ditulisjuga 
Sa: (siswa menulis) 

F3 P : Ya, nah yang ditanyukan apa itu? 
Sa: barang apa saja yang dapat dibeli Budi 
P : ada syaratnya, ndak? 
Sa: Jelaskan kemungkinan-kemungkinan nya 
P : barang yang bisa di be Ii Rudi Itu terbatas uang ya .. ? uangnya 

terbatas ya? Berapa? 
Sa: tiga ratus ribu , Bu. 
P : Heemh .. berarti Coba ditulis barang yang bisa dibeli oleh Budi. 

Dengan uang berapa? 
Sa: tia,. ratus ribu, Bu 

F2 p iya ... cara mengerjakannya nanti seperti apa cara mencarinya 
Sa: menjumlahkan semua uang nya terns di diskon 25% 
P : menjumlahkan semunya terus di diskon 25%7 
Sa: lyabu 
P : Iya boleh .... coba dikerjakan 
Sa: (siswa mengerjakan) 
P : lalu Jangkah selanjutnya? Di ... 
Sa: diskon 
P : lya.. Jangkah selanjutnya mencari apa? 
Sa: Hasil yang dapat dibeli oleh Budi 

96 

Berdasarkan basil tertulis (Sa) clan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) Infonnan (Sa) menyatakan bahwa materi yang terkait pada soal adalah 

tentang diskon 
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b) Informan (Sa) menyatakan bahwa infonnasi yang ada pada soal 

adalah harga celana, harga topi, harga kaos dan diskon yang diberikan 

c) Jnforman (Sa) menyatakan bahwa yang ditanyakan soal adalah barang 

apa saja yang dapat dibeli Budi 

d) Informan (Sa) menyatakan secara tidak lengkap bahwa pertanyaan 

soal dengan kemungkinan-kemungkinan barang yang bisa dibeli 

menggunakan uang sebesar Rp300.000 

e) Informan (Sa) menyatakan bahwa cara mengerjakannya adalah 

dcngan rnenjumlah semua harga barangnya kemudian dilanjutkan 

dengan menghitung diskon sebesar 25% 

f) lnforman (Sa) menyatakan bahwa langkah setelah mencar1 diskon 

adalah mengecek barang yang dapat dibeli. 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sa) pada saat diberikan 

scqffolding untuk mengatasi kelemahan tahapformulate pada tes evaluasi 

lliw•b ... ?-~~-~9t\0 ~:~\::~\1il?C:-~ ..... ':.q' .. \. ~:'..~) '. l.: ,, , ............... . .. m ........ \ ..... ~~-\ .... ~ ..................................................... " ............. . 
;~~\l~( .)l 00'' 
-~· .. ·K~"···:..····~ ...... ~ ..................................................................... . 

~·-·· . n: ~ ~r. · ::{f; .. ~o .. ~t~ .. ":bWi .. ·· ~ · ·t ~- .: .. · · · 1: ·r ~ · ~~- .. ~- ·; ·;: ;-j·(w::r: ·· · ~· 'I)~ .I "1 

Garnbar4. 4 
Hasil tertulis informan (Sa) dalarn menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahapformulate pada tes evaluasi 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara 

(Sa) pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

formulate pada tes evaluasi 
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Tabel 4.8 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan scaffolding 
untuk mengatasi kelemahan tahap formulate pada tes cvaluasi 

Y8 

Kode Wawancara 
Fl p : dibaca dulu soalnya dengan cermat 

Sa: (membaca soal) 
p : iya .. setelah membaca soal tersebut informasi apa yang ada di soal 

terse but? 
Sa: harga barang-barang di toko "Amirah" 
p : heemh ... apa saja 
Sa: pemutar MP3 Rp 154.000,00, Headphone Rp 86.000,00, speaker 

Rp79.000,00 
p : informasi yang Jain apa lagi? 
Sa: diskon Rp 20.000,00, eh ..... diskon 20"/o 
p : infonnasi yang lain apa lagi? 
Sa: uang yang dimiiki Firman Rp 200,000,00 
p Rp 200,000,00 ... ,nah coba yang diketahui itu tadi. .. 
Sa : ditulis .... 
P : ya ditulis 
Sa : (informan menu] is informasi pada so al dikolom diketahui) 

F3 p : apa yang ditanyakan? 
Sa: barang apa saja yang dapat dibeli Finnan? Jelaskan kemungkinan-

kemungkinannya! 
p : yang bisa dibeli oleh Finnan dengan uang sebesar. ... 
Sa: dua ratus ribu, Bu ( infonnan menuliskan yang ditanyakan)) 

F2 p iya, sebelum mengerjakan cobajelaskan langkah-langkahnya 
bagaimana? 

Sa: (berpikir sejenak) mengurangi harganya dengan diskon 
p : iya kemudian? setelah itu? 

Sa' (diam) setelah itu .... 
p : biar ketemu barang apa saja yang bisa dibeli, bagaimana caranya 
Sa : mencoba semua barang 
p : mengecek? 
Sa: iya 

I p : mengecek, iya .... coba dikerjakan! 

Berdasarkan basil tertulis (Sa) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) Informan (Sa) menyatakan bahwa soal terkait dengan materi diskon 

b) Informan (Sa) menyatakan bahwa informasi yang ada pada soal 

adalah pemutar MP3 Rpl54.000,00, headphone Rp86.000,00, speaker 

Rp79.000,00 
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c) Informan (Sa) menyatakan bahwa yang ditanyakan soal adalah barang 

apa saja yang dapat dibeli Firman 

d) Infonnan (Sa) menyatakan secara tidak lcngkap bahwa pertanyaan 

soal dengan kemungkinan-ken1ungkinan barang yang bisa dibeli 

menggunakan uang sebesar Rp200.000,00. Pertanyaan soal disebutkan 

secara lengkap setelah diberikan 2 kali pertanyaan 

e) Informan (Sa) menyatakan langkah mengerjakannya adalah dengan 

mengurangkan harganya dengan diskon 

f) Infonnan (Sa) menyatakan langkah selanjutnya setelah mencari harga 

setelah diskon adalah dengan mengecek harga barang yang dapat 

dibeli dengan batasan uang yang ada 

2) Validasi data literasi matematis tahapformulate informan (Sa) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data 

pada wawancara tes diagnosis dan paparan data pad.a wawancara tes 

evaluasi. Data-data tersebut dikelompokkan, disederhanakan, dan 

ditransformasikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.9 
Validasi data pemberian scaffolding tahap formule pada tes diagnosis 
dan tes cvaluasi 

Ko de Data basil wawancara tes Data basil wawancara tes 
dia2nosis evaluasi 

a) lnforman (Sa) menyatakan bahwa a) lnfonnan (Sa) menyatakan bahwa 

Fl materi yang terkait pada soal materi yang terkait pada soal 
adalah tentang diskon adalah tentang diskon 

b) Informan (Sa) menyatakan bahwa b) Informan (Sa) menyatakan 
informasi yang ada pad a soal bahwa informasi yang ada pada 

Fl 
adalah harga celana, harga topi, soal adalah harga pemutar MP3 
h"'!l• kaos dan diskon yang Rp 154.000,00, Headphone Rp 
diberikan 86.000,00, speaker 

Ro79.000,00 
o) lnforman (Sa) menyatakan bahwa o) lnforman (Sa) menyatakan 

yang ditanyakan soal adalah bahwa yang ditanyakan soal 
FJ barang apa saja yang dapat dibeli adalah barang apa saja yang 

Budi dapat dibeli Finnan 

d) Jnforman (Sa) menyatakan secara d) lnfonnan (Sa) menyatakan secara 
tidak lengkap bahwa pertanyaan tidak lengkap bahwa pertanyaan 

FJ 
soal dengan kemungkinan- soal dengan kemungkinan-
kemungkinan barang yang bisa kemungkinan barang yang bisa 
dibeli menggunakan uang sebesar dibeli menggunakan uang 
Ro300.000 sebesar Rn200.000 

o) lnfonnan (Sa) menyatakan bahwa o) lnfonnan (Sa) menyatakan 
cara mengerjakannya adalah langkah mengerjakannya adalah 
dengan menjum\ah semua harga dengan mengurangkan harganya 
barangnya kemudian dilanjutkan dengan diskon 
dengan menghitung diskon sebesar n lnfonnan (Sa) menyatakan 

F2 25°/o langkah selanjutnya setelah 

D lnforman (Sa) menyatakan bahwa mencari harga setelah disk on 
langkah sete\ah mencari diskon adalah dengan mengecek harga 
adalah mengecek barang yang barang yang dapat dibeli dengan 
dapat dibeli. batasan uang yang ada 

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi 

dari wawancara untuk menyelesaikan soal PISA-Like pada tahap 

formulate baik itu pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. Jadi data 

yang diperoleh disimpulkan merupakan data valid. 

3) Scaffolding informan (Sa) pada tabapformulate 

Berikut disajikan label pemberian scaffolding selama informan (Sa) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tes eva1uasi 
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Tabel 4.10 
Pemberian scaffolding tahap formulate pada informan (Sa) selama 
mengerjakan tes diagnosis dan tes evaluasi 

101 

p~ Tes dirumosis Tes evaluasi 
Data hasil wawancara ScarTo/din£ Data hasil wawancara Scaffbldinf! --

p : baca dulu soalnya dengan explaining p : dibaca dulu explaining 
saksama soalnya dengan 

Sa: Dibaca Bu? cermat 
P : Ya Sa: (membaca soal) 
Sa: (siswa membaca soa/) p : iya .. setelah 
p, ini materinya terkait apa membaca soal 

ini? tersebut 
Sa: diskon, Bu infonnasi apa 
p, Diskon .... terns informasi yang ada di soal 

yang ada pada soal apa tersebut? 
saja? Sa : harga barang-

Sa: harga celana, topi, sama barang di toko 
kaos, Bu "Amirah" 

p : harga celana, harga topi, p heemh ... apa saja 
harga kaos Sa: pemutar MP3 
apalagi informasi yang Rp 154.000,00, 
ada? Headphone Rp 

Sa: Budi mempunyai uang 86.000,00, 
tiga ratus ribu speaker 

P : ya, apalagi infonnasi Rp79.000,00 

Fl 
yang ada? p : infonnasi yang 

Sa: diskon 25%, Bu lain apa lagi? 
P : diskonnya 25°/o. Coba itu Sa: diskon Rp 

informasinya ditulis 20.000,00, 
semua eh ..... diskon 20o/o 

Sa: (siswa menu/is informasi p : infonnasi yang 
yang disebutkan lain apa lagi? 
sebelumnya) Sa: uang yang 
sudah Bu dimiiki Firman 

p sudah? jadi materi tadi Rp 200,000,00 
terkait apa tadi? p Rp 

Sa: diskon 200,000,00 ... ,nah 
P : Heemh ... ditulis juga cobayang 
Sa: (siswa menulis) diketahui itu 

tadi ... 
Sa : ditulis .... 
p :ya ditulis 
Sa : (infonnan 

menulis 
informasi pada 
soal dikolom 
diketahui) 

F3 P : Ya, nah yang ditanyakan explaining p : apayang explaining 
apa itu? ditanyakan? 

Sa: barang apa saja yang Sa: barang apa saja 
dapat dibeli Budi yang dapat dibeli 

P : ada syaratnya, ndak.? F. ? irman. 

Sa: Jelaskan kemungkinan- Jelaskan 
kemungkinan nya kemungkinan-

P : barang yang bisa dibeli kemungkinannya 
Budi ltu terbatas uang ! 
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ya .. ? uangnya terbatas ya? 
Berapa? 

Sa: tiga ratus ribu, Bu. 
P : Heemh .. berarti Coba 

ditulis barang yang bisa 
dibeli oleh Budi. Dengan 
uang berapa? 

Sa: tiga ratus ribu, Bu 

--p : iya ... cara 
mengerjakannya nanti 
seperti apa cara 
mencarinya 

Sa: menjumlahkan semua 
uang nya terus di diskon 
25o/o 

p : menjumlahkan scmunya 
terus di diskon 25o/o? 

Sa: lya bu 
P : !ya boleh .... coba 

dikerjakan 
Sa: (siswa mengerjakan) 
P : lalu langkah selanjutnya? 

Di. .. 
Sa: diskon 
P : Iya .. Jangkah selanjutnya 

mencari apa? 
Sa: Hasil yang dapat dibeli 

oleh Budi 

-

--··-· --
explai n inf{, 
develo 
conce 
thinkin 

ing 
ua/ 

p 
pt 
g 
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p yang bisa dibeli 
oleh Finnan 
dengan uang 
sebesar. ... 

Sa: dua ratus ribu, 
Bu ( infonnan 
menuliskan yang 
ditanyakan)) 

p iya, sebelum explaining, 
mengerjakan developing 
coba jelaskan conceptual 
langkah- thinking 
langkahnya 
bagaimana? 

Sa: (berpikir 
sejenak) 
mengurangi 
harganya dengan 
diskon 

p iya kemudian? 
setelah itu? 

Sa: (diam) setelah 
itu .... 

p biar ketemu 
barang apa saja 
yang bisa dibeli, 
bagaimana 
caranya 

Sa: mencoba semua 
barang 

p mengecek? 
Sa: iya 
p : mengecek, iya 

.... coba 
dikerjakan! 

Pada tahap formulate jents scaffolding yang diberikan oleh peneliti 

kepada inform.an Sa adalah sebagai berikut: 

a) Untuk kode kelemahan Fl yaitu kelemahan merepresentasikan 

infonnasi peneliti memberikan scaffolding berupa explaining baik 

pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. Dengan pemberian 

scaffolding berupa explaining inform.an diminta membaca soal dengan 

cennat terlebih dahulu agar dapat memahami soal dan menyebutkan 

semua infonnasi yang ada pada soal. 

I 
' I 
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b) Pada kode kelamaan FJ yaitu kelemahan mengidentifikasi pertanyaan 

peneliti mcmberikan sca_ffolding jenis explaining pada tes diagnosis 

maupun pada tes evaluasi. Dengan pemberian scaffolding berupa 

explaining informan diminta menyebutkan apa pertanyaan yang ada 

pada soal setelah membaca soal. 

c) Pada kode kelemahan F2 yaitu kelemahan merancang strategi peneliti 

memberikan scaffolding jenis developing conceptual thinking dan 

explaininf!, baik pada tes diagnosis maupun tes evaluasi. Dengan 

pemberian scaffolding jenis explaining untuk mengarahkan informan 

tentang menentukan yang tepat dalam menentukan barang apa saja 

yang dapat dibeli dan developing conceptual thinking untuk 

menjelaskan dan mengingatkan sambil menggali informasi bahwa soal 

masih berkaitan dengan konsep operasi bilangan mencari diskon. 

4) Simpulan data proses literasi matematis informan ( Sa) pada tahap 
formulate 

Pad.a diagnosis tes awal, kelemahan representasi infonnasi 

ditunjukkan oleh informan dalam mengenali aspek masalah atau 

merepresentasikan informasi. Kelemahan ini di atasi dengan pemberian 

scaffolding jenis kegiatan explaining. Peneliti meminta informan untuk 

membaca soal terlebih dahulu dengan cermat kemudian memberikan 

pertanyaan dengan tujuan menggali pengetahuan informan mengenai 

informasi yang ada pada soaL Pada pemberian scaffolding, inform.an 

dapat menyebutkan satu persatu informasi yang ada pada soal melalui 

beberapa pertanyaan 
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I lal ini terjadi juga pada pemberian tes eva1uasi, dalam mengenali 

aspek masalah atau merepresentasikan infonnasi. Informan masih belum 

memberikan informasi secara utuh yang ada pada soal. Untuk itu peneliti 

memberikan scajfO/ding berupa explaining agar informan mampu 

menyebutkan sernua informasi. 

Pada tes awal informan mcnunjukkan kelemahan dalam 

mengidentiftkasi pertanyaan pada soal yang diberikan. Hal ini terlihat 

pada pekerjaan informan yang masih menulis pertanyaan soal secara 

tidak lengkap. Untuk mengatasi kelemahan ini peneliti memberikan 

scaffolding berupa explaining selama informan mengerjakan tes 

diagnosis. Pemberian scaffolding ini dimaksudkan agar informan 

menyebutkan semua inforrnasi mengel).ai pertanyaan soal beserta batasan 

yang diberikan secara lengkap. 

Selama mengerjakan tes evaluasi untuk mengatasi kelemahan 

mengidentifikasi pertanyaan pada soal yang diberikan peneliti 

memberikan scaffolding berupa explaining kepada informan. Pemberian 

scaffolding ini hampir sama jika dibandingkan dengan pemberian 

scaffolding pada tes diagnosis yaitu melalui beberapa kali pengajuan 

pertanyaan. 

Pada tes awal informan menunjukkan kelemahan dalam merancang 

strategi untuk memecahkan masalah. Hal ini terlihat pada langkah

langkah pengerjaan yang masih belum benar. Pada tes diagnosis peneliti 

memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking dan 

explaining. Demikian pula pada tes evaluasi jenis scaffolding yang 
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diberikan juga developing conceptual thinking dan explaining. Dengan 

pernberian scaffolding tersebut peneliti mengarahkan infonnan tentang 

cara menentukan yang tepat dalam menentukan barang apa saja yang 

dapat dibeli mengingatkan kembali dan mengarahkan bahwa soal terkait 

dengan konsep operasi bilangan mencari diskon. 

b. Paparan, validasi dan simpulan data 
matematis tahap employ infonnan (Sa) 
dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

kelemahan proses literasi 
dan Pemberian scaffolding 

Untuk melakukan diagnosis kelemahan proses literasi matematis 

informan (Sa) pada tipe kelemahan tahap employ peneliti mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut 

a) Bagaimana strategi/langkah yang dipilih untuk menyelesaikan soal 

b) Bagaimana cara menerapkan operasi bilangan (menghitung harga diskon) 

c) Bagaimana menerapkan operasi bilangan ( menghitung harga barang 

setelah diskon) 

d) Bagaimana cara membuat kombinasi barang yang dapat dibeli dengan 

batasan uang yang ada. 

1) Paparan data kelemaban proses literasi matematis tahap employ 
informan (Sa) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA~Like 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sa) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 
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Hasil tertulis informan (Sa) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara (Sa) 

pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap employ 

pada tes diagnosis 
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Tabel 4.11 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diherikan scaffolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap employ pada tcs diagnosis 

Wawancara 
-~- --------·------ ------

P : diskon ... cara mencari diskon bagaimana? 
S : (berpikir) lupa, Bu .. 
P: Lupa .. ? 
Sa : lya Bu ... 
P : dikalikan dengan persentase diskonnya 

I ya berarti? 
Rp450.000 .... 

Sa : dikalikan, Bu 
P : lya ... bawahnya dituliskan, diberi keterangan 

Bawahnya garis baru di beri keterangan diskon sama dengan ... 
Sa : di kali bu 
P : Iya .. gimana cara menghitungnya? 
Sa : Emmmhhh .... (berpikir) 
P : dua puluh lima persen itu sama dengan dua puluh lima per .... 
Sa : seratus 
P : seratus? berarti kamu kali kan empat ratus lima puluh ribu 

dengan dua puluh lima perseratus 
Sa : (Berpikir sejenak) dikali ya, Bu .... dicoret ya, Bu .... 
P: boleh .. 
Sa : (menghitung diskon) 

P : Sudah? berapa diskonnya? 
Sa : seratus dua lima ratus (ribu) 
P : (peneliti mengecek hitungan siswa) coba dicek yang ini 0 x 2 
Sa : Jya keliru, Bu 
P : hi tung lagi ! 
Sa : ya Bu 

(siswa kembali mengecek perhitungannya) 
seratus dua belas ribu lima ratus (ribu) 

P : Heemh .. !ya ... 
Itu tadi mencari apa? 

Sa : diskon, Bu 
P : Diskon .... lya ... ditulis 
Sa : (siswa menuliskan diskon) 

Sudah .... 

I 
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E2 P: Iya .. langkah selanjutnya mencari apa? 
Sa : I Iasil yang dapat dibeli oleh Budi 
P : Gimana caranya? empat ratus lima puluh ribu .... 
Sa : Dikurangi seratus dua belas ribu lima ratus , Bu ... 
P: Iya 
Sa : (Siswa mengitunK hasil pengurangan) 
P : (guru mengamali) 

Emmm ... sebentar nol dikurangi lima? 
Sa : Eh ... lya Bu ... 

108 

(.';;iswa memperbaiki perhitungan, peneliti mengamati sambil 
mengecek hitungan siswa) 

P : Berarti kemungkinannya barang yang bisa dibeli Budi itu apa? 
Sa : Celana sama topi, Bu 
P : Nah .. Dicekjuga 
Sa : Ditambah ya Bu? 
P : Iya .. coba ditulis di bawahnya! 
P : lya .. Hitung <lulu diskonnya 
Sa : Jadi tiga ratus ribu didiskon dua puluh lima persen 

(siswa menghitung diskon) 
P : lya di bawahnya, dicari diskonnya .. 

Beri penjelasannya biar jelas kalau ini mencari diskon 

P : Oak ada? 
Coba kalo kepingin membeli celana sama kaos bisa ndak? 

Sa: Di ... 
P : Dicek 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan membeli celana dan kaos) 
P k d. . ? : ya... emu 1an men can apa. 
Sa : diskon Bu 
P : Ya .. diskon .. 
Sa : (siswa menghitung diskon) 

Seratu5 ribu, Bu 
P : Seratus ribu? itu tadi cari apanya 
Sa : diskon, Bu 
P : kemudian dikurangi itu mau nyari apa? 
Sa : harga setelah didiskon, Bu 

P : Tidak ada? 
celana sama kaos sudah? 

Sa : ohh topi sama kaos 
P : topi sama kaos belum, ya? 
Sa : belum 
P : Coba dicek! 
Sa : (siswa mengecek kemungk.inan jawaban topi dan kaos) 
P : Diskonnya berapa, Berarti? 
Sa : Iima pulub ribu, Bu 
P : lima ouluh ribu .. .lano1cAh selaniutnva berarti mencari ... ? 
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~------ -,--~~------------~-----~ 

Sa setelah diskon 

~~~-t-;;:---;--,--~;-----;----;------,---;;-------------i 
E3 P : Jya .. langkah selanjutnya mencari apa? 

Sa : Basil yang dapat dibeli oleh Budi 
P : Gimana caranya? empat ratus lima puluh ribu .... 
Sa : Dikurangi seratus dua belas ribu lima ratus , Bu ... 
p: !ya 
Sa : (Siswa mengitung basil pengurangan) 
P : (guru mengamati) 

Ernrnm ... sebentar nol dikurangi lima? 
Sa : Eh ... !ya Bu ... 

(Siswa memperbaiki perhitungan, peneliti rnengamati sambil 
mengecek hitur1gan siswa) 

P : Nah coba ditulis disitu hasilnya 
Sa : Sudah, Bu 
P : Nab .. Bisa ndak itu Budi beli semuanya? 
Sa : Tidak Bu .. 
P : Ndak bisa kenapa? 
Sa: karena uangnya cuma tiga ratus ribu 
P : Iya .. cuma tiga ratus ribu. Berarti cari kemungk.inan yang lain ... 

Ini diberi penjelasan juga berarti 
Budi tidak bisa membeli ketiganya .... Alasannya ... Karena ... 

Sa : (Siswa menuliskan jawabannya). Sudah Bu 
P : Sudah ya .. ? 

Tahu sekarang cara mencari diskon ya 
Sa : !ya 
P : Berarti kemungkinannya barang yang bisa dibeli Budi itu apa? 
Sa : Celana sama topi, Bu 
P : Nah .. Dicekjuga 
Sa : Ditambah ya Bu? 
P : !ya .. coba ditulis di bawahnya! 
Sa : sudah 
P : !ya terus langkah selanjutnya? 
Sa : Dikasih .... (berpikir) 
P: Apa? 
Sa : Penjelasan Bu 
P: EhBisa? 
Sa : Bisa Bu tiga ratus ribu 
P : tiga ratus ribu? 
Sa : lya, Bu 
P : Tadi ada diskonnya kan? 
Sa : Oh iya .... 
Pa : lya .. Hitung dulu diskonnya 
Sa : Jadi tiga ratus ribu didiskon dua puluh lima persen 

(siswa menghitung diskon) 
P : Iva di bawahnva, dicari disko1U1va .. 
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Beri penjelasannya biar jelas kalau ini mencari diskon 
Sa : (Siswa menghitung diskon) 

Tujuh puluh lima ribu, Bu 
P: Iyajadi diskonnya tujuh puluh lima ribu 

II 0 

Sa : Jadi ini tiga ratus ribu dikurangi l'ujuh puluh lima ribu ya, Bu 
P : Itu nyari apa? Diberi penjelasan didepannya! 
Sa : Emhh dikasih .. Harga sctelah diskon ya? 
P : Bisa beli itu berarti Budi? 
Sa : Bisa, bu 
P : Iya diberi penjelasan 
Sa: (Siswa menuliskan penjelasan) 
P : ada kemungkinan yang lain? 
Sa : Gak ada 
P :Gak ada? 

Coba kale kepingin membeli celana sama kaos bisa ndak? 
Sa: Di ... 
P: Dicek 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan membeli celana dan kaos) 
P : ya ... kemudian mencari apa? 
Sa : diskon Bu 
P : Ya .. diskon .. 
Sa : (siswa menghitung diskon) 

Seratus ribu, Bu 
P : Seratus ribu? itu tadi cari apanya 
Sa : diskon, Bu 
P : kemudian dikurangi itu mau nyari apa? 
Sa : harga setelah didiskon, Bu 
P : Iya ... itu di beri penjelasannya 
Sa ; (siswa menuliskan penjelasannya) 

Sudah 
P : sudah?cukup uangnya untuk beli itu? 
Sa : Bisa, Bu 
P : bisa ... cukup ... diberi ke~impuiannya 

Apa kesimpulannya 
Sa : Budi bisa membeli celana dan kaos 
p : !ya ... 

sudah? itu tadi ngecek apa saja? 
Sa: celana sama kaos 
P : celana sama kaos bisa? 

terus sebelwnnya? 
Sa : topi sama celana 
P : heemh ... celana sama kaos bisa topi sama kaos bisa ada ndak 

kemungkinan yang lain? 
Sa : emhhh ... (berpikir), tidak ada 
P : Tidak ada? 

celana sama kaos sudah? 
Sa : ohh topi sama kaos 
P : tooi sama kaos belum, va? 
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Sa : belum 
P : Coba dicek! 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan jawaban topi dan kaos) 
P : Diskonnya berapa, Berarti? 
Sa : lima puluh ribu, Bu 
P : lima puluh ribu ... langkah selanjutnya bcrarti mencari ... ? 
Sa : setelah diskon 
P : Iya ... Berapa? 
Sa : seratus lima puluh ribu, Bu 
P : cukup uangnya? 
Sa : cukup, Bu 
P : Cukup ... ada lagi kemungkinan yang lain ndak? 
Sa : tidak ada 
P : ada berapa tadi kemungkinannya? 
Sa : Tiga 
P : apa saja? 
Sa : topi sama celana, celana kaos, sama topi kaos 
P : kalau beli ketiga-tiganya bisa ndak 
Sa : tidak bisa bu 
P : Nah ... sekarang diberi kesimpulannya mulai kemungkinan

kemungkinan barang yang yang bisa dibeli itu apa saja terns 
tidak bisa membeli .... ? 

Sa : Ketiga-tiganya 
Ditulis Bu? 

P : Iya .... apa saja kemungkinan kemungkinannya? 
Sa : topi kaos, celana kaos, sama celana topi 

Berdasarkan hasil tertulis (Sa) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketabui babwa 

a) Infonnan (Sa) menyatakan lupa cara menghitung diskon 

111 

b) Informan (Sa) tidak teliti dalam melakukan operasi bilangan yaitu 

pada perkalian pecahan 

c) lnforman (Sa) tidak teliti dalam menentukan basil operasi bilangan 

perkalian 

d) Jnforman (Sa) menyatakan langkab selanjutnya setelab menghitung 

diskon adalab mengbitung harga barang setelab diskon 
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e) Informan (Sa) mclakukan perhitungan harga barang setelah diskon 

terhadap tiga barangya itu celana topi dan kaos 

f) Informan (Sa) mclakukan perhitungan harga barang setelah diskon 

terhadap celana dan topi 

g) lnfonnan (Sa) rnelakukan perhitungan harga setelah diskon terhadap 

celana dan kaos 

h) Infonnan (Sa) melakukan perhitungan harga setelah diskon terhadap 

topi dan kaos 

i) Informan (Sa) tidak teliti dalam menentukan basil operasi bilangan 

pada pengurangan 

j) Infonnan (Sa) melakukan pengecekan kombinasi barang yaitu topi 

dan kaos apakah dapat dibeli menggunakan uang sebesar Rp 

300.00,00 

k) Informan (Sa) melakukan pengecekan kombinasi barang yaitu celana 

dan kaos apakah dapat dibeli menggunakan uang sebesar Rp 

300.00,00 

I) Informan (Sa) melakukan pengecekan kombinasi barang yaitu celana 

dan topi apakah dapat dibeli menggunakan uang sebesar Rp 

300.00.00 

m)Infonnan (Sa) menyatakan babwa ketiga barang tidak dapat dibeli 

karena harganya melebihi jumlah uang yang ada 

n) Infonnan (Sa) menyatakan dengan menggunakan uang sebesar Rp 

300,00,00 maka barang yang dapat dibeli adalab topi kaos, ce!ana 

kaos, clan celana topi 
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Berikut ini adalah hasil tertulis Infonnan (Sa) pada saat diberikan 

.vcqfjiJlding untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes evaluasi 
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Gambar4.6 
I-Iasil tertulis infonnan (Sa) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes evaluasi 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara 

(Sa) pad.a saat dibe;ikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

employ pada tes evaluasi 
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Tabcl 4.12 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan seq/Jo/ding untuk 

mengatasi kelemahan tahap employ pada tes evaluasi 

.. 
s : (siswa mengerjakan dengan cara rnenjumlahkan harga pemutar 

MP3, headphone dan speaker terlebih dahulu kemudian 
dilanjutkan menghitung diskon ) 

p : (mengamati) ini kalau sudah dua puluh perseratus tidak perlu 
ditulis persen lagi 

Sa oh iya Bu ( kembali mengerjakan ) 
Setelah itu cari harga setelah diskon 

Sa (siswa mengerjakan dengan cara rnenjumlahkan harga pemutar 
MP3, headphone dan speaker terlebih dahulu kemudian 
dilanjutkan menghitung diskon ) 

p : (mengamati) ini kalau sudah dua puluh perseratus tidak perlu 
ditulis persen lagi 

Sa . oh iya Bu ( kembali mengerjakan) 
Setelah itu cari harga setelah diskon 

Sa : ( kembali mengerjakan dengan cara menjum \ahkan harga 
pemutar MP3 dan headphone, dan dilanjutkan dengan mencari 
diskon) 

p : nyari apa itu tadi? 
Sa :diskon (infonnan melanjutkan menghitung diskon) 
Sa : empat puluh delapan dua ratus 
P : iya ... terns langkah selanjutnya mencari apa 
Sa setelah diskon 
P : iya 
Sa (informan menghitung harga barang setelah diskon) 
Sa (informan menjumlahkan harga headphone dan speaker 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung harga diskon untuk 
pembelian dua barang tersebut) 

p : berapa diskonnya? 
S : tiga puluh tiga ribu, Bu 
P : betul tiga puluh tiga ribu coba dicek hitungnnya 
Sa : iya, bu. Betul 
P : oh ya ... betul .. 
Sa (informan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga 

setelah diskon) 
Seratus dua puluh dua ribu, Bu 

P : kesimpulannya bisa ndak beli itu? 
Sa : bisa 
P : diberi kesimpulan 
Sa : (infonnan menjumlahkan harga pemutar MP3 dan speaker ) 

dua ratus tiga puluh empat ( ribu), Bu 
P : bisa beli itu? 
Sa : apa? 
P : Firman bisa beli itu? Oo ... belum didiskon ya ... 
Sa : (infonnan kembali melaniutkan denuan menohitung har~a 
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diskon unluk pembelian dua barang tersehut) 
Empat enam delapan ratus 
T erus setelah diskon 

p : 1ya 
Sa (informan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga 

setelah diskon) 
Seratus delapan enam duaratus 

p : heemh ... kesimpulannya apa? 
Sa bisa 

(informan menuliskan kesimpulan) 
E3 Sa (terus mengerjakan dengan mengecek kemungkinan apakah 

ketiga barang itu bisa di beli) 
P : cukup uangnya? 
Sa : nggak cukup, Bu 
P : iya diberi penjelasan 
Sa iya Bu ( menuliskan penjelasan) 

Sudah Bu, terus dicoba kemungkinan yang lainya) 
P : iya 
Sa : ( kembali mengerjakan dengan cara menjumlahkan harga 

pemutar MP3 dan headphone, dan dilanjutkan dengan mencari 
diskon) 

p : nyari apa itu tadi? 
Sa :diskon (informan melanjutkan menghitung diskon) 
Sa empat puluh delapan dua ratus 
P : iya ... terns langkah selanjutnya mencari apa 
Sa setelah diskon 
p : 1ya 
Sa (informan menghitung harga barang setelah diskon) 
P : (mengamati informan yang sedang menghitung sambil mengecek 

hitungan informan) 
Sa : sudah 
P ; temyata cukup uangnya? 
Sa cukup,Bu 
P : disimpulkan, berarti Firman bisa membeli. ... harang apa tadi 
Sa pemutar MP3 sama headphone 
P : iya 
Sa (informan menuliskan kesimpulan). Sudah 
P : terus langkah selanjutnya? 
Sa mengecek headphone sama !1peaker 
P : iya, mengecek headphone sama speaker 
Sa infonnan menjumlahkan harga headphone dan speaker 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung harga diskon untuk 
pembelian dua barang 1ersebut) 

p : berapa diskonnya? 
S : tiga puluh tiga ribu, Bu 
P : betul tiga puluh tiga ribu coba dicek hitungnnya 
Sa : iya, bu. Betul 
P : oh ya ... betul.. 
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Sa (infonnan mclanjutkan pekerjaan dengan menghitlll1g harga 
setelah diskon) 
Seratus dua puluh dua ribu, Bu 

P : kesimpulannya hisa ndak beli itu? 
Sa : bisa 
P : diberi kesimpulan 
Sa (infonnan menuliskan kcsimpulan) 
P : coba diperiksa lagi, kemungkinanya sudah dicek semua? 
S : sudah 
P : apa saja tadi 
Sa : pemutar MP3 sarna headphone, headphone sama speaker 
P : headphone sama speaker sudah, terus .... ini sama ini sudah?MP3 

sama speaker? 
Sa : belum, Bu 
P ; belum? dicek juga 
Sa : (informan menjumlahkan harga pemutar MP3 dan :;,peaker) 

dua ratus tiga puluh empat ( ribu), Bu 
P : bisa beli itu? 
Sa : apa? 
P : Firman bisa beli itu? Oo ... belum didiskon ya ... 
Sa (infonnan kembali melanjutkan dengan menghitung harga 

diskon untuk pembelian dua barang tersebut) 
Empat enam delapan ratus 
Terus setelah diskon 

P : iya 
Sa (infonnan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga 

setelah diskon) 
Seratus delapan enam duaratus 

P : heemh ... kesimpulannya apa? 
Sa :bisa 

(informan menuliskan kesimpulan) 
tulis kesimpulan semua 

P : kemungkinannya sud.ah di eek semua? Masih ada? 
Sa sudah, Bu 

(infonnan menuliskan semu kombinasi barang yang dapat dibeli 
oleh Firman denllan uang sebesar dua ratus ribu) 

Berdasarkan hasil tertulis (Sa) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) Informan (Sa) mengerjakan terlebih dahulu dengan menjumlahkan 

harga pemutar MP3, headphone dan speaker kemudian dilanjutkan 

menghitung diskon 
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b) Informan (Sa) melakukan kesalahan terhadap proses perkalian persen 

dengan menuliskan per 100 kernudian masih dituliskan persen 

c) lnforman (Sa) menyatakan bahwa langkah setelah mencari diskon 

aclalah menghitung harga barang setelah diskon 

d) Informan (Sa) melakukan penghitungan harga barang setelah diskon 

terhadap pernutar MP3, headphone dan speaker 

e) !nforman (Sa) melakukan penghitungan harga barang setelah diskon 

terhadap pemutar MP3 dan headphone 

f) Informan (Sa) melakukan penghitungan harga barang setelah diskon 

terhadap headphone dan speaker 

g) Informan (Sa) menghitung harga setelah diskon pada barang pemutar 

MP3 dan speaker 

h) Informan (Sa) menyatakan bahwa uang Budi tidak cukup untuk 

digunakan membeli ketiga barang yang dimaksud melalui satu kali 

tahap pertanyaan 

i) lnfonnan (Sa) mencari kemungkinan membeli MP3 dan handphone 

dengan cara menjumlahkan harganya kemudian menghitung <liskon 

melalui satu kali tahap pertanyaan 

j) Informan (Sa) menyatakan bahwa firman bisa membeli 2 barang yaitu 

pemutar mp3 dan headphone melalui satu kali tahap pengajuan 

pertanyaan 

k) Informan (Sa) melakukan pengecekan barang yang bisa dibeli yaitu 

terhadap headphone dan speaker dengan cara menjumlahkan harga 
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kedua barang itu kemudian menghitung diskonnya dilanjutkan dcngan 

harga barang setelah diskon melalui satu tahap pertanyaan 

I) Infonnan (Sa) menyatakan bahwa firman bisa membcli headphone 

dan !lpeaker dengan uang yang dimilikinya 

m)lnforman (Sa)menyatakan ada dua kemungkinan pilihan kornhinasi 

barang yang bisa di pilih itu MP3, headphone dan speaker 

n) Informan (Sa) melakukan pengecekan terhadap kemungkinan mp3 

dan speaker apakah bisa dibeli dengan cara menghitung harga kedua 

barang tersebut menghitung diskonnya kemudian dilanjutkan dengan 

menghitung harga barang setelah diskon 

o) lnforman (Sa) menyatakan Firman bisa membeli MP3 dan speaker 

2) Validasi data literasi matematis taha-p employ informan (Sa) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data 

pada tahap employ tes diagnosis dan paparan data pada wawancara tes 

evaluasi. Data-data tersebut dikelornpokkan, disederhanakan , dan 

ditransformasikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel4.13 
Validasi data pemberian scaffolding tahap employ pada tes 
diagnosis dan tes evaluasi 

Kode Data basil wawancara tes Data basil wawancara tes 
diaf!nosis evaluasi 

El a) lnfonnan (Sa) a) siswa mengc~jakan 
menyatakan lupa cara terlebih dahulu dengan 
menghitung diskon menjumlahkan harga 

b) Informan (Sa) tidak teliti pemutar MP3 headphone 
dalam melakukan operasi dan speaker kemudian 
bilangan yaitu pada dilanjutkan menghitung 
perkalian pecahan diskon 

c) Informan (Sa) tidak teliti b) siswa rnelakukan 
dalam menentukan basil kesalahan terhadap 
operasi bilangan proses perkalian persen 
perkalian dengan menuliskan per 

100 kemudian masih 
dituliskan persen 

E2 d) Informan (Sa) c) Informan (Sa) 
menyatakan langkah menyatakan bahwa 
selanjutnya setelah langkah setelah mencari 
menghitung diskon diskon adalah 
adalah menghitung harga menghitung harga barang 
barang setelah diskon setelah diskon 

e) Infonnan (Sa) d) Informan (Sa) melakukan 
melakukan perhitungan penghitungan harga 
harga barang setelah barang setelah diskon 
diskon terhadap tiga terhadap pemutar MP3, 
barang yaitu celana, topi headphone dan j,peaker 
clan kaos e) lnforman (Sa) melakukan 

f) lnforman (Sa) penghitungan harga 
melakukan perhitungan barang setelah diskon 
harga barang setelah terhadap pemutar MP3 
diskon terhadap celana dan headphone 
dan topi f) lnforman (Sa) melakukan 

g) I11forman (Sa) penghitungan harga 
melakukan perhitungan barang setelah diskon 
harga setelah disk on terhadap headphone dan 
terhadap celana dan kaos speaker 

h) Informan (Sa) g) lnforman (Sa) 
melakukan perhitungan menghitung harga setelah 
harga setelah disk on diskon pada barang 
terhadap topi dan kaos pemutar MP3 dan 

i) Informan (Sa) tidak teliti speaker 
dalam menentukan hasil 
Onf"rasi bilan~an no"o 
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pengurangan 

j) Informan (Sa) melakukan 
pengecekan kombinasi 
bardllg yang dapat dibeli 
menggunakan uang 
sebesar Rp 300.00,00 

k) S Informan (Sa) 
melakukan pengecekan 
kombinasi barang yaitu 
topi dan kaos apakah 
dapat dibeli 
menggunakan uang 
sebesar Rp 300.00,00 

I) Informan (Sa) melakukan 
pengecekan kombinasi 
barang yaitu celana dan 
kaos apakah dapat dibeli 
menggunakan uang 
sebesar Rp 300.00,00 

m) Informan (Sa) melakukan 
pengecekan kombinasi 
barang yaitu celana dan 
topi apakah dapat dibeli 
menggunakan uang 
sebesar Rp 300.00,00 

n) Informan (Sa) 
menyatakan bahwa 
ketiga barang tidak dapat 
dibeli karena harganya 
melebihi jumlah uang 
yangada 

o) Informan (Sa) 
menyatakan dengan 
menggunakan uang 
sebesar Rp 300,00,00 
maka barang yang dapat 
dibeli adalah topi kaos, 
celana kaos, dan celana 
topi 

h) Inform an (Sa) 
menyatakan bah\va uang 
Bodi tidak cukup untuk 
digunakan membeli 
ketiga barang yang 
dimaksud melalui satu 
kali tahap pertanyaan 

i) Informan (Sa) mencari 
kemungkinan membeli 
MP3 dan handphone 
dengan cara 
menjumlahkan harganya 
kemudian menghitung 
diskon melalui satu kali 
tahap pertanyaan 

j) Informan (Sa) 
menyatakan bahwa 
finnan bisa mernbeli 2 
barang yaitu pemutar 
mp3 dan headphone 
melalui satu kali tahap 
pengajuan pertanyaan 

k) Informan (Sa) melakukan 
pengecekan barang yang 
bisa dibeli yaitu terhadap 
headphone da_r1 speaker 
dengan cara 
menjumlahkan harga 
kedua barang itu 
kemudian menghitung 
diskonnya dilanjutkan 
dengan harga barang 
setelah diskon rnelalui 
satu tahap pertanyaan 

I) informan (Sa) 
menyatakan bahwa 
firm.an bisa membeli 
headphone dan spealrer 
dengan uang yang 
dimilikinya 

m) Informan 
(Sa)menyatakan ada dua 
kemungk.inan pilihan 
kombinasi barang yang 
bisa di pilih itu MP3, 
hen.rlnhone dan sneaker 
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n) Informan (Sa) melakukan 
pengecekanterhadap 
kemungkinan mp3 dan 
speaker apakah bisa 
dibeli dengan cara 
menghitung harga kedua 
barang tersebut 
menghitung diskonnya 
kemudian dilanjutkan 
dengan menghitung 
harga barang setelah 
disk on 

o) Informan (Sa) 
menyatakan Firman bisa 
membeli MP3 dan 
speaker 

121 

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi 

dari wawancara untuk menyelesaikan soal PISA-Like pada tahap employ 

baik itu pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. jadi data yang 

diperoleh disimpulkan rnerupakan data valid. 

3) Scaffolding informan ( Sa) pada tahap employ 

Berikut disajikan tabel pemberian scaffolding selama informan (Sa) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tes evaluasi pada tahap 

employ 
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Pemberian scaffolding tahap formulate pada informan (Sa) selama 
mengerjakan tes diagnosis dan tes cvaluasi 

Kode 
Tes diacrnosis Tes evaluasi 

Data hasil wawancara ,'icaHo/dinf! Data hasil wawancara 
El p, diskon ... cara mencari Developing Sa: (siswa 

diskon bagaimana? conceptual mengerjakan 
S : (berpikir) lupa, Bu .. thinking, dengan cara 
P : Lupa .. ? explaining menjumlahkan 
Sa: lya Bu ... harga pemutar 
P : dikalikan dengan MP3, headphone 

persentase diskonnya danspeaker 
lya berarti? terlebih dahulu 
Rp450.000 .... kemudian 

Sa: dikalikan, Bu dilanjutkan 
P : lya ... bawahnya menghitung 

dituliskan, diberi diskon ) 
keterangan p : (mengamati) ini 
Bawahnya garis baru di kalau sudah dua 
beri keterangan diskon puluh perseratus 
sama dengan ... tidak perlu ditulis 

Sa: di kali bu persen lagi 
P : lya .. gimana cara Sa: ohiyaBu( 

menghitungnya? kembali 
Sa: Emmmhhh .... (berpikir) mengerjakan ) 
P : dua puluh lima persen Setelah itu cari 

itu sama dengan dua harga setelah 
puluh lima per .... disk on 

Sa: seratus 
p : seratus? berarti kamu 

kali kan empat ratus 
lima puluh ribu dengan 
dua puluh lima 
perseratus 

Sa: (Berpik.ir sejenak) dikali 
ya, Bu .... dicoret ya, 
Bu .... 

p : boleh .. 
Sa: (menghitung diskon) 

P : Sudah ?berapa 
diskonnya? 

Sa: seratus dua lima ratus 
(ribu) 

p : (peneliti mengecek 
hitungan siswa) coba 
dicek yang ini 0 x 2 

Sa: Iya keliru, Bu 
P : hitung lagi! 
Sa: ya Bu 

(siswa kembali 
mengecek 
pe•Mtungannya) 
seratus dua belas ribu 
lima ratus (ribu) 

P : Heemh.. Iva. .. 

122 

ScaHofdinP 

reviett'ing 
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ltu tadi mencari apa? 
Sa; diskon, Bu 
P : Diskon .... lya ... ditulis 
Sa: (siswa menuliskan 

diskon) 
Sudah .... 

E2 P : lya .. langkah Developing Sa: (siswa 
selanjutnya mencari conceptual mengerjakan 
apa? thinking, dengan cara 

Sa: Hasil yang dapat dibeli explaining menjumlahkan 
oleh Budi harga pemutar 

p : Gimana caranya? empat MP3, headphone 
ratus lima puluh ribu .... dan speaker 

terlebih dahulu 
Sa: Dikurangi seratus dua kemudian 

belas ribu lima ratus , dilanjutkan 
Bu ... menghitung 

Po ly• diskon ) 
Sa: (Siswa mengitung hasil p : (mengamati) ini 

pengurangan) kalau sudah dua 
p : (guru mengamati) puluh perseratus 

Emmm ... sebentar nol tidak perlu ditulis 
dikurangi lima? persen lagi 

Sa: Eh ... lya Bu ... Sa: ohiyaBu( 
(Siswa memperbaiki kembaJi 
perhitungan, peneliti mengerjakan ) 
mengamati sambil Setelah itu cari 
mengecek hitungan harga setelah 
siswa) disk on 

p : Nah coba ditulis disitu p iya ... terus langkah 
hasilnya selanjutnya 

Sa: Sudah, Bu mencari apa 
P : Nab .. Bisa ndak itu Sa : setelah diskon 

Budi beli semuanya? p : iya 
Sa: Tidak Bu .. Sa: (infonnan 
p : Berarti kemungkinannya menghitung harga 

barang yang bisa dibeli barang setelah 
Budi itu apa? disk.on) 

Sa: Celana sama topi, Bu Sa : (informan 
P : Nah .. Dicekjuga menjwnlahkan 
Sa: Ditambah ya Bu? harga headphone 
P : lya .. coba ditulis di danspeaker 

bawahnya! 
I 

kemudian 
P : lya .. Hitung dulu dilanjutkan dengan 

diskonnya menghitung harga 
Sa: Jadi tiga ratus ribu disk.on untuk 

didiskon dua puluh lima pembelian dua 
persen banmg tenebut) 
(siswa menghitung p : berapa diskonnya? 
diskon) s : tiga pu]uh tiga 

Sa: Jadi ini tiga ratus ribu ribu, Bu 
dikurangi Tujuh puluh p : betul tiga puluh 
lima ribu ya. Bu tiga nDu coba 

p : ltu nyari apa? Diberi dicek hitungnnya 
penjelasan didepannya! Sa : iya, bu. Betul 

Sa: Emhh dikasih .. Harga p : oh ya. .. betul.. 
setelah diskon ya? Sa: (infbnnan 

P : Oak ada? melaniutkan 
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--·-- -
Coba kalo kepingin pekerjaan dengan 
membeli celana sama menghitung harga 
kaos bisa ndak? setelah diskon) 

Sa: Di. .. Seratus dua puluh 
P : Dicek dua ribu, Bu 
Sa: (siswa mcngecck p · kesimpulannya 

kemungkinan rnembeli bisa ndak beli itu? 
celana dan kaos) Sa; bisa 

p ya ... kemudian mencari p diberi kesimpulan 
apa? Sa: {infonnan 

Sa: diskon Bu menjumlahkan 
P : Ya .. diskon .. harga pemutar 
Sa: (siswa menghitung MP3 dan speaker ) 

diskon) dua ratus tiga 
Seratus ribu, Bu puluh empat ( 

P : Seratus ribu? itu tadi ribu), Bu 
cari apanya p : bisa beli itu? 

Sa: diskon, Bu Sa; apa? 
P : kemudian dikurangi itu p Finnan bisa beli 

mau nyari apa? itu? Oo ... belum 
Sa: harga setelah didiskon, didiskon ya ... 

Bu Sa: (infonnan kembali 
barang yang yang bisa melanjutkan 
dibeli itu apa saja terus dengan 
tidak bisa membeli .... ? menghitung harga 

Sa: Ketiga-tiganya diskon untuk 
Ditulis Bu? pembelian dua 

p : !ya .... apa saja barang tersebut) 
kemungkinan Empat enam 
kemungkinannya? delapan ratus 

Sa: topi kaos, celana kaos, Terus setelah 
sama celana topi disk on 

p : iya 
Sa: (inforrnan 

melanjutkan 
pekerjaan dengan 
menghitung harga 
setelah diskon) 
Seratus delapan 
enam duaratus 

p 

heemh ... kesim 
pulannya apa? 

Sa· bisa 

I (informan 
n1enuliskan 
kesimpulan) 

E3 P : lya.. Jangkah Reslructurin Sa: (terus reviewing 
selanjutnya mencari g, reviewing, mengerjakan 
apa? explaining dengan mengecek 

Sa: 1-Iasil yang dapat dibeli kemungkinan 
oleh Budi apakah ketiga 

P : Gimana caranya? empat barang itu bisa di 
ratus lima puluh nbu .... beH) 

Sa: Dikuran~ i seratus dua p : cuknn uanonva? 
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belas ribu lima ratus , Sa: nggak cukup, Bu 
Bu ... p iya diberi 

p, Iyo penjelasan 
Sa: (Siswa mengitung hasil Sa: iya Bu 

pengurangan) (menuliskan 
p : (guru mengamati) penjelasan) 

Emmm ... sebentar nol Sudah Bu, terus 
dikurangi lima? dicoba 

Sa: Eh ... !ya Bu ... kemungkinan yang 
(Siswa memperbaiki lainya) 
perhitungan, peneliti p 'Y' 
mengamati sambil Sa: (kembali 
mengecek hitungan mengerjakan 
siswa) dengan cara 

p : Nah coba ditulis disitu menjumlahkan 
hasilnya harga pemutar 

Sa: Sudah, Bu MP3 dan 
P : Nah .. Bisa ndak itu headphone, dan 

Budi beli semuanya? dilanjutkan dengan 
Sa: Tidak Bu .. mencari diskon) 
P ; Ndak bisa kenapa? p : nyari apa itu tadi? 
Sa: karena uangnya cuma Sa: diskon (infonnan 

tiga ratus ribu melanjutkan 
p : lya .. cuma tiga ratus menghitung 

ribu. Berarti cari diskon) 
kemungkinan yang Sa : empat puluh 
lain ... de Japan dua ratus 
lni diberi penjelasan p : iya ... terus langkah 
juga berarti selanjutnya 
Budi tidak bisa membeli mencari apa 
ketiganya .... Sa: setelah diskon 
Alasannya ... Karena ... p : iya 

Sa: (Siswa menuliskan Sa : (informan 
jawabannya). Sudah Bu menghitung harga 

p : Sudah ya .. ? barang setelah 
Tahu sekarang cara diskon) 
mencari diskon ya p : (mengamati 

Sa: lya informan yang 
P : Berarti kemungkinannya sedang 

barang yang bisa dibeli menghitung 
Budi itu apa? sambil mengecek 

Sa: Celana sama topi, Bu hitungan 
P : Nah .. Dicek juga informan) 

1 Sa: Ditambah ya Bu? Sa: sudah 
P : lya .. coba ditulis di p ; temyata cukup 

bawahnya! uangnya? 
Sa: sudah Sa: cukup, Bu 
P : Iyo terus langl<11h p : disimpulkan, 

selanjutnya? berarti Firman bisa 
Sa' Diluisih .... (be'!>ilill) membeli .... barang 
p : Apa? apa tadi 
Sa: Penjelasan Bu Sa : pemutar MP3 
P : Eh Bisa? sama headphone 
Sa: Bisa Bu tiga ratus ribu p : iya 
P : tiga ratus ribu? Sa: (informan 
Sa: lya, Bu menuliskan 
P : Tadi ada diskonnya kesimpulan) 

kan? Sudah 
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~·· 

Sa: Oh iya .... p terus langkah 
Pa: lya .. Hitung dulu se\anjutnya? 

diskonnya Sa: mengecek 
Sa: Jadi tiga ratus ribu headphone sama 

didiskon dua puluh lima speaker 
persen p : iya., mengecek 
(siswa menghitung headphone sama 
diskon) speaker 

Po lya di bawahnya, dicari Sa : infonnan 
diskonnya .. menjum lahkan 
Beri penjelasannya biar harga headphone 
jelas kalau ini mencari dan speaker 
diskon kemudian 

Sa: (Siswa menghitung dilanjutkan dengan 
diskon) menghitung harga 
Tujuh puluh lima ribu, diskon untuk 
Bu pembelian dua 

p : lyajadi diskonnya tujuh barang tersebut) 
puluh lima ribu p : berapa diskonnya? 

Sa: Jadi ini tiga ratus ribu s : tiga puluh tiga 
dikurangi Tujuh puluh ribu, Bu 
lima ribu ya, Bu p : betul tiga puluh 

p : Itu nyari apa? Diberi tiga ribu coba 
penjelasan didepannya! dicek hitungnnya 

Sa: Emhh dikasih .. Harga Sa : iya, bu. Betul 
setelah diskon ya? p : oh ya ... betul.. 

P : Bisa beli itu berarti Sa: (infonnan 
Budi? melanjutkan 

Sa: Bisa, bu pekerjaan dengan 
P : lya diberi penjelasan menghitung harga 
Sa: (Siswa menuliskan setelah diskon) 

penjelasan) Seratus dua puluh 
P : ada kemungkinan yang dua ribu, Bu 

lain? p : kesimpulannya 
Sa: Gak ada bisa ndak beli itu? 
p : Gak ada? Sa: bisa 

Caba kalo kepingin p diberi kesimpulan 
membeli celana sama Sa: (infonnan 
kaos bisa ndak? menuliskan 

Sao Di. .. kesimpulan) 
P : Dicek p : coba diperiksa 
Sa: (siswa mengecek lagi, 

kemungkinan membeli kemungkinanya 
celana dan kaos) sudah dicek semua 

p ya ... kemudian mencari ? 
apa? s : sudah 

Sa: diskon Bu p : apa saja ta.di 
P : Ya.. disk.on .. Sa: pemutar MP3 
Sa: (siswa menghitung sama headphone, 

diskon) headphone sama 
Seratus ribu, Bu speaker 

p : Seratus n"bu? itu tadi p : headphone sama 
cari apanya speaker sudah, 

Sa: diskon, Bu terus .... ini sama ini 
P : kemudian dikurangi itu sudah?MP3 sama 

mau nyari apa? speaker'! 
Sa: harga setelah didiskon, Sa : belum, Bu 

Bu p ; belum? dicek iue:a 
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-----p !ya ... itu di beri Sa : (informan 
penjelasannya menjumlahkan 

Sa: (siswa menuliskan harga pemutar 
penjelasannya) MP3 dan speaker ) 
Sudah dua ratus tiga 

p : sudah?cukup uangnya puluh empat ( 
untuk beli itu? ribu), Bu 

Sa: Bisa, Bu p : bisa beli itu? 
P : bisa ... cukup ... diberi Sa: apa? 

kesimpulannya p : Finnan bisa beli 
Apa kesimpulannya itu? Oo ... belum 

Sa: Budi bisa membeli didiskon ya ... 
celana dan kaos Sa: (inforrnan kembali 

p lya ... melanjutkan 
sudah? itu tadi ngecek dengan 
apa saja? menghitung harga 

Sa: celana sama kaos diskon untuk 
P : celana sama kaos bisa? pembelian dua 

terus sebelumnya? barang tersebut) 
Sa: topi sama celana Empat enarn 
P(65) : heemh ... celana delapan ratus 

sama kaos bisa topi Terus setelah 
sama kaos bisa ada ndak disk on 
kemungkinan yang lain? p : iya 

Sa: emhhh ... (berpikir), Sa: (inforrnan 
tidak ada melanjutkan 

p Tidak ada? pekerjaan dengan 
celana sama kaos menghitung harga 
sudah? setelah diskon) 

Sa : ohh topi sama kaos Seratus delapan 
P : topi sama kaos belum, enam duaratus 

ya? p : heemh ... 
Sa: belum kesimpulannya 
P : Coba dicek! apa? 
Sa: (siswa mengecek Sa: bisa 

kemungkinan jawaban (infonnan 
topi dan kaos) menuliskan 

p : Diskonnya berapa, kesimpulan) 
Berarti? p : kemungkinannya 

Sa: lima puluh ribu, Bu sudah di eek 
P : lima puluh semua? Masih 

ribu ... langkah ada? 
selanjutnya berarti Sa : sudah, Bu 

. ' mencan .... (infonnan 
Sa: setelah diskon menuliskan semu 
p lya. .. Berapa? kombinasi barang 
Sa: seratus lima puluh ribu, yangdapat dibeli 

Bu olehFinnan 
P : cukup uangnya? dengan uang 
Sa: cukup, Bu sebesar dua ratus 
P : Cukup ... ada lagi ribu) 

kemungkinan yang lain 
ndak? 

Sa: tidak ada 
P : ada berapa tadi 

kemungkinannya? 
Sa: Tiga 
P : a"" saia? 
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Sa: topi sama celana, celana 
kaos, sama topi kaos 

P : ka\au beli ketiga-tiganya 
bisa ndak 

Sa: tidak bisa bu 
P : Nah ... sekarang diberi 

kesimpulannya mulai 
kemungkinan
kemungkinan barang 
yang yang bisa dibeli itu 
apa saja terus tidak bisa 
membeli. ... ? 

Sa: Ketiga-tiganya ditulis 
Bu? 

P : lya .... apa saja 
kemungkinan 
kemungkinannya? 

Sa: topi kaos, celana kaos, 
sama celana topi 
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Pada tahap employ jenis scaffolding yang diberikan oleh peneliti 

kepada informan Sa adalah sebagai berikut: 

a) Kode kelemahan El yaitu menerapkan operasi bilangan menghitung 

harga diskon dari data yang diberikan. Untuk mengatasi kelemahan 

informan yang lupa cara menghitung diskon dan lemah dalam 

ketelitian menentukan hasil operas• bilangan maka peneliti 

memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking dan 

explaining. Jenis scaffolding ini diberikan untuk mengarahkan siswa 

menerapkan operasi bilangan yaitu cara menghitung diskon. Pada tes 

evaluasi pemberian scaffolding lebih berkurang yaitu hanya berupa 

reviewing. Scaffolding yang diberik.an hanya bersifat meninjau ulang 

penulisan perseratus dengan persen yang ditulis ganda. 

b) Pada tahap kode E2 yaitu kelemaban menerapkan operasi bilangan 

menghitung harga barang setelah diskon. Pada tes diagnosis peneliti 

memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking dan 
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explaining. Dengan pcmberian scaffolding ini informan diberi 

pertanyaan arahan agar dapat menerapkan operasi bilangan 

menghitung harga barang sctelah diskon dan mengarahkan informan 

agar menggunakan konsep operasi bilangan secara tepat. Sedangkan 

pada tes evaluasi karena informan tidak menunjukkan kelemahan 

dalam mengerjakan maka penelti tidak memberikan scaffolding. 

c) Kode E3 adalah kelemahan membuat kombinasi barang yang dapat 

dibeli dengan menggunakan uang yang tersedia. Pada tes diagnosis 

scaffolding yang diberikan adalah restructuring, explaining dan 

reviewing. Dengan restructuring informan diarahkan agar dapat 

menentukan cara menyajikan penyelesaian yang tepat untuk 

menjawab pertanyaan soal. Dengan explaining informan diberi 

pertanyaan arahan agar menyampaikan cara memilih kombinsi barang 

yang mungkin untuk menjawab pertanyaan. Dengan reviewing 

informan diarahkan untuk memeriksa kembali kombinasi barang apa 

saja yang dapat dibeli. Sedangkan pada pemberian soal evaluasi 

infonnan tidak menampakkan kesulitan dalam mengerjakan. Infonnan 

hanya kurang menyebutkan kemungkinan kombinasi barang yang lain 

yang dapat dibeli. Untuk itu peneliti memberikan scaffolding berupa 

reviewing 

4) Simpulan data proses literasi matematis informan ( Sa) pada tabap 
employ 

Pada tes awa1 diag11osis kelemahan menerapkan operasi bilangan yaitu 

mengbitung harga diskon ditunjukkan oleh siswa yang tidak mengbitung 

harga diskon sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pada saat 

44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



130 

pemberian tes diagnosis informan juga menyatakan lupa bagaimana cara 

menghitung diskon clan bagaimana cara menghitung pecahan persen. 

Selain itu informan juga menunjukkan ketidaktelitian dalam mclakukan 

penghitungan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka peneliti 

memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking dan 

explaining. Dengan pemberian scaffolding tersebut peneliti 

mengarahkan siswa menerapkan operasi bilangan yaitu cara menghitung 

diskon 

Pada tes evaluasi kelemahan menerapkan operasi bilangan berupa 

menghitung harga diskon sudah lebih berkurang. Informan hanya 

melakukan kesalahan berupa penulisan perseratus dan persen yang ditulis 

secara bersarnaan untuk itu peneliti hanya memberikan scaffolding 

berupa reviewing. 

Pada tes awal informan menunjukkan kelemahan dalam menerapkan 

operasi bilangan yaitu menghitung harga barang setelah diskon dari 

prosedur yang seharusnya digunakan. Hal ini ditunjukkan dari basil 

pekerjaan siswa yang tidak melakukan langkah tersebut. Pada saat tes 

diagnosis infonnan melakukan kesalahan dalam melakukan operas1 

pengurangan. Untuk. mengatasi kelemahan informan maka peneliti 

memberikan scaffolding berupa explaining dan developing conceptual 

thinking. Dengan pemberian scaffolding ini peneliti mengarahkan 

informan operasi bilangan menghitung harga barang setelah diskon dan 

mengarahkan informan agar menggunakan konsep operasi bilangan. 
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Pada saat mengerjakan tes evaluasi informan tidak melakukan 

kesalahan clan tidak mengalami kesulitan dalarn menerapkan operasi 

bilangan untuk menghitung harga barang setelah diskon. Dengan 

demikian peneliti tidak memberikan scaffolding kepada inforrnan. 

Pada tes awal infonnan tidak menyelesaikan soal melalui langkah 

membuat kombinasi barang yang dapat dibeli. Prosedur tersebut 

mcrupakan prosedur yang seharusnya digunakan. Pada tes diagnosis 

informan masih belum mencoba semua kemungkinan barang yang dapat 

dibeli. Untuk itu peneliti memberikan scaffolding berupa reviewing, 

explaining dan restructuring. Dengan restructuring inforrnan diarahkan 

agar dapat menentukan cara menyajikan penyelesaian yang tcpat untuk 

menjawab pertanyaan soal. Dengan explaining inforrnan diberi 

pertanyaan arahan agar menyampaikan cara memilih kombinsi barang 

yang mungkin untuk menjawab pertanyaan. Dengan reviewing informan 

diarahkan untuk mcmeriksa kembali kombinasi barang apa saja yang 

dapat dibeli. Sedangkan pada pemberian soal evaluasi informan tidak 

menampakkan kesulitan dalam mengerjakan. Informan hanya kurang 

menyebutkan kemungkinan kombinasi barang yang lain yang dapat 

dibeli. Untuk itu peneliti memberikan scaffolding berupa reviewing 

Pada pemberian soal evaluasi infonnan tidak menampakkan kesulitan 

dalam mengerjakan. lnfonnan hanya kurang menyebutkan kemungkinan 

kombinasi barang yang lain yang dapat dibeli. Untuk itu peneliti 

memberikan scaffolding berupa reviewing. 
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c. Paparan, validasi dan simpulan data kelemahan proses literasi 
matematis tahap interpret informan (Sa) pada tes diagnosis dan tes 
evaluasi beserta Pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal 
PISA-Like 

Untuk melakukan diagnosis kelemahan proses litcrasi n1atematis 

informan (Sa) pada tipe kelen1ahan tahap interpret peneliti mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut 

a) Bagaimana penyelesaian yang sesuai dari semua kemungkinan pada 

keterbatasan yang diberikan? 

b) Bagaimana caramu dalarn mengornunikasiakan penjelasan atau argumen 

terhadap penyelesaian pennasalahan berdasakan batasan yang diberikan 

1) Paparan data kelemahan proses literasi matematis ta hap interpret 
informan (Sa) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PlSA·Like 

Berikut ini adalah basil tertulis Infonnan (Sa) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tabap interpret pada tes 

diagnosis ini adalah basil tertulis Infonnan (Sa) pada saat diberikan 

scaffolding un~uk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 
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Gambar4.7 
Hasil tertulis informan (Sa) dalarn menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan talmp interpret pada tes diagnosis 
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Selanjutnya berikut ini adalah basil kutipan transkrip wawancara (Sa) 

pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

interpret pad.ates diagnosis 

Tabel4.15 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan scqffolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes diagnosis 

Kod Hasil wawancara 
e 

11 P : Nab .. Bisa ndak itu Budi beli semuanya? 
Sa : Tidak Bu .. 
P : Ndak bisa kenapa? 
Sa: karena uangnya cuma tiga ratus ribu 
P : lya .. cuma tiga ratus ribu. Berarti cari kemungkinan yang 

lain ... 
Ini diberi penjelasanjuga berarti 
Budi tidak bisa membeli ketiganya .... Alasannya ... Karena ... 

Sa : (Siswa menuliskan jawabannya). Sudah Bu 
P : Berarti kemungkinannya barang yang bisa dibeli Budi itu 

apa? 
Sa : Celana sama topi, Bu 
P :Nab .. Dicekjuga 
Sa : Ditambab ya Bu? 
P : lya .. coba ditulis di bawahnya! 
Sa : sudab 
P : !ya terns langkab selanjutnya? 
Sa : Dikasih .... (berpikir) 
P: Apa? 
Sa : Penjelasan Bu 
P: Eh Bisa? 
Sa : Bisa Bu tiga ratus ribu 
P : tiga ratus ribu? 
Sa : !ya, Bu 
P : Tadi ada diskonnya kan? 
Sa : Oh iya .... 
Pa : !ya .. Hitung dulu diskonnya 
Sa : Jadi tiga ratus ribu didiskon dua puluh lima persen 

(siswa mengbitung diskon) 
P : Iya di bawahnya, dicari disko1U1ya .. 

Berl penjelasannya biar jelas kalau ini mencari diskon 
Sa : (Siswa menghitung diskon) 

Tujuh puluh lima ribu, Bu 
P : !ya jadi diskonnya tujuh puluh lima ribu 
Sa : Jadi ini tiga ratus ribu dikurangi Tujuh puluh lima ribu ya, 

Bu 
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~-~~~--~-~~--~~-~---- ---- -----~ 

P : Itu nyari apa? Diberi penjelasan didepannya! 
Sa : Ernhh dikasih . .I Iarga setelah disk on ya? 
P : Bisa beli itu bcrarti Budi? 
Sa : Bisa, bu 
P : lya diberi penjelasan 
Sa: (Siswa menuliskan penjelasan) 
P : ada kemungkinan yang lain? 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan membeli celana dan kaos) 
P : ya ... kemudian mencari apa? 
Sa : diskon Bu 
P : Ya .. diskon .. 
Sa : (siswa menghitung diskon) 

Seratus ribu, Bu 
P : Seratus ribu? itu tadi cari apanya 
Sa : diskon, Bu 
P : kemudian dikurangi itu mau nyari apa? 
Sa : harga setelah didiskon, Bu 
P : lya ... itu di beri penjelasannya 
Sa : (siswa menuliskan penjelasannya) 

Sudah 
P : sudah?cukup uangnya untuk beli itu? 
Sa : Bisa, Bu 
P : bisa ... cukup ... diberi kesimpulannya 

Apa kesimpulannya 
Sa : Budi bisa membeli celana dan kaos 
p: !ya ... 

sudah? itu tadi ngccek apa saja? 
Sa: celana sama kaos 
P : celana sama kaos bisa? 

terus sebelumnya? 
Sa : topi sama celana 
P : heemh ... celana sama kaos bisa topi sama kaos bisa ada ndak 

kemungkinau yaug lain? 
Sa : emhhh ... (berpikir), tidak ada 
P : Tidak ada? 

celana sama kaos sudah? 
Sa : ohh topi sama kaos 
P : topi sama kaos belwn, ya? 
Sa : belum 
P : Coba dicek! 
Sa : (siswa mengecek kemungkinaujawabau topi dau kaos) 
P : Diskonnya berapa, Berarti? 
Sa : lima puluh ribu, Bu 
P : lima puluh ribu .. .laugkah selanjutnya berarti mencari ... ? 
Sa : setelah diskon 
P : lya ... Berapa? 
Sa : seratus lima puluh ribu, Bu 
P : cukup uaul!Ilva? 
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Sa : culrnp, Bu 
P : Cukup ... ada lagi kemungkinan yang lain ndak? 
Sa : tidak ada 

12 P : ada berapa tadi ken1ungkinannya? 
Sa : Tiga 
P : apa saja? 
Sa : topi sama celana, celana kaos, sama topi kaos 
P : kalau beli ketiga-tiganya bisa ndak 
Sa : tidak bisa bu 
P : Nah ... sekarang diberi kesimpulannya mulai kemungkinan-

kemungkinan barang yang yang bisa dibeli itu apa saja terus 
tidak bisa membeli .... ? 

Sa : Ketiga-tiganya 
Ditulis Bu? 

P : lya .... apa saja kemungkinan kemungkinannya? 
Sa : topi kaos, celana kaos, sama celana topi 
P : lyajadi kemungkinan barang-barang yang bisa dibeli adalah 

Satu ... 
Sa: (siswa menuliskan semua kemungkinan barang yang dapat 

dibeli oleh Budi) 

Berdasarkan basil tertulis (Sa) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) lnfonnan menyatakan tidak bisa membeli ketiga barang sekaligus 

karena harga barang setelah diskon melebihi uang yang ada 

b) Setelah melakukan perhitungan harga barang pada celana dan to pi 

dengan cara menjurnlahkan harga kedua barang tersebut kernudian 

rnencari diskon dilanjutkan dengan rnenghitung harga setelah diskon. 

Infonnan menyatakan uang yang Budi bisa rnembeli kedua barang 

terse but. 

c) pada saat memeriksa kemungkinan barang celana dan topi infonnan 

lupa menghituog diskon terlebih dahulu 
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d) Informan melakukan pengecekan kemungkinan barang yang dibeli 

terhadap celana dan kaos dengan cara menjumlahkan harga kedua 

barang tersebut kemudian mencari diskon dilanjutkan dengan 

mcnghitung harga setelah diskon. Infonnan menyatakan Budi bisa 

membeli kedua barang tersebut. 

e) Infonnan melakukan pengecekan kemungkinan barang yang dibeli 

terhadap topi dan kaos dengan cara menjumlahkan harga kedua 

barang tersebut kemudian mencari diskon dilanjutkan dengan 

menghitung harga setelah diskon. Informan menyatak.an Budi bisa 

membeli kedua barang tersebut. 

t) Infonnan menyatakan ada tiga kemungkinan barang yang bisa dibeli 

oleh Budi dengan menggunakan uang yang dimilikinya yaitu sebesar 

Rp300.000. Tiga kemungkinan barang yang bisa dipilih oleh Budi 

adalah (1) topi dan kaos, (2) celana dan kaos, dan (3) celana dan topi 

Berikut ini adalah hasil tertulis Informan (Sa) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap interpret 

evaluasi 

pad.a tes 

44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 38 

Ja"•h : ~iP·~11fM.~·~~;:.:;~·~·,~~:.:····:..······~:.:j·····-···· -----·---··················· ...... 
::::::::::::::::::~:~.~r.r..:·.::::z~~YS:~::·:::J:::::~::~::::::::··::::::::::.:::::::::::::·:::::::::·:::::: 
.~ ....... ,. ... ~\ S .IO•.o., ::i.Q.Tu ..... : .. 3.j!.O. "o'1;,:. K~.l .... : . io, Otl'O ...................... . 
'":t ... ~)m1 ji •. ~?:0..1.9.0.0.. :-; -~~- ,,?.0.0..';. •.•. --~. ~ :, •~c.r.: .. ~~-~- .. '"....... . .... ' ... ' ......... ' .... : .... .. 
<'-'s"'o fl_• ·-................ , ..•......................... , ............... ···1;;············· . . . . . .. . 

. ~ .~l-~9.1.'"~ .... T.! ... ~io .... 9.>5k'. .. l.'!:.j?r.-.5~·!: ... ~-~:! .c:· .. .... !.~ r:S. _ ...... -. --. --..................... ... : 
t.~~' ·•· -~11}, ,, .1.\.. !I.~ .0.Q \ ....... ".-! 1.~~ ~-~~ .. ' ... & -C,~'.1? .0 •.• -~-r~.5 ·t: --~~ -~·- \,,o,:;s:. ,-; .. .tr~ 

«' -:\"\. ··~{~\j\,0li)",.i,~f<!.c:t~;?,,,,,, -~•·••·•·•••··•·· ..... ,,,.,., ........ ~" .. '.\.,,, ... 1.~·: .................... • ~."'i--J <, ~.f_; ~:· .... ~ .. I.~.'? .. -:: .. ':\ .. ; tZ;1?.o •.• ~-...• ':"J.I. .~?.~:~'-...... . . . . . .... _ .................. ,. ........................... . 
1:,{ 19.3,... \,1<_;o Ml'n-h1°'"1i pC'r<l<.rrr.1 ,...~-~ .j,o:i· 't--~:,_(l',.;-•cr·!'· 

). . 
~;C)\01\ )-C"'lti ;;: )~ ~ ,c~(>i ~ ~~ 

: ~ ?>$.0ti0 

<;mto""- ~ll;.\'.Gf'I ~ tG~,oOc::i-?."3.cco .c::\.J-)..oac 

~('00."fl i,;C,tt_ m!21"'h01, \.-po.\.\.~\.,cl" p Jo"' C:.P~""-~f" 

9!'ff\t.i1Co.'f 1""'~":3 ~ ~ t\)l:,.ooo "")- "l)-J_ctJt::i 

C,Q~t;J.1.1.,,\:l \ 0 'A'OD b 

I, Sti~o.\(\lc- ~ 9v"'~"'"f f""'P"3 

)f>PQl'.Pr 5l Haj,\..{l\-.C,-,~ 

rr1· a 1 5 * 
\>1?1"\v1c..( l'>\'.>"'3,1... \..~~\c\..anti 

Gambar4.8 

.;,·c,\'-,O~ . }c0
/ 0 , :l<,Y ,o~trx ~ 

~ 

Hasil tertulis informan (Sa) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes evaluasi 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara (Sa) 

pada saat diberikan scaffolding lmtuk mengatasi kelemahan tahap 

interpret pada tes evaluasi 
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Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan seq/folding untuk 
mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes evaluasi 

139 

Kode Wawancara 
II Sa: (terus mengerjakan dengan mengecek kemungkinan apakah ketiga barang 

itu bisa di beli) 
p : cukup uangnya? 
Sa : nggak cukup, Bu 
p : iya diberi penjelasan 
Sa: ( kembali mengerjakan dengan eara menjumlahkan harga pernutar 

MP3 dan headphone, dan dilanjutkan dengan meneari diskon) 
p ; temyata eukup uangnya? 
Sa : cukup, Bu 
p : disimpulkan, berarti Firman bisa membeli ... barang apa tadi 
Sa : pemutar MP3 sama headphone 
p terus langkah selanjutnya? 
Sa: mengecek headphone sama speaker 
p : iya, mengecek headphone sama speaker 
Sa: (informan menjumlahkan harga headphone dan speaker kemudian 

dilanjutkan dengan menghitung harga diskon untuk pembelian dua barang 
tersebut) 

Sa: (infonnan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga setelah diskon) 
Seratus dua puluh dua ribu, Bu 

p : kesimpulannya bisa ndak beli itu? 
Sa: bisa 
p diberi kesimpulan 
Sa: (infonnan menuliskan kesimpulan) 
p : coba diperiksa lagi, skemungkinanya sudah dicek semua ? 
Sa: sudah 
p : apa saja tadi 
Sa : pemutar MP3 sama headphone, headphone sama speaker 
p : headphone sama speaker sudah, terus .... ini sama ini sudah?MP3 sama 

speaker? 
Sa : belum, Bu 
P ; belum? dicekjuga 
Sa: (infonnan menjumlahkan harga pemutar MP3 dan speaker) 

dua ratus tiga puluh empat ( ribu), Bu 
p : bisa beli itu? 
Sa: apa? 
p : Firman bisa beli itu? Oo ... belum didiskon ya ... 
Sa: (informan kembali melanjutkan dengan menghitung harga diskon untuk 

pembelian dua barang tersebut) 
Empat enam delapan ratus 
Terus setelah diskon 

p : iya 
s : (infonnan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga setelah diskon) 

Seratus delapan enam duaratus 
p : eemh ... kesimpulannya apa? 
Sa: bisa 

(infonnan menuliskan kesimpulan) tulis kesimpulan semua 
p : kemungkinannya sudah di eek semua? Masih ada? 
Sa : sudah, Bu 

12 tulis k.esimpulan semua 
p : kemungkinannya sudah di eek semua? Masih ada? 
Sa : sudah, Bu 
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(informan menuliskan semu kombinasi barang yang dapat dibe::Ji oleh 
Firman dengan uang sebesar dua ratus ribu) 

- -----------

Berdasarkan hasil tertulis (Sa) dan kutipan wawancara di atas dapat 

dikctahui bahwa 

a) Infonnan menyatakan Firman tidak bisa membeli ketiga barang 

(pemutar MP3, speaker, dan headphone) sekaligus karena harga 

barang setelah diskon melebihi uang yang ada 

b) Setelah melakukan perhitungan harga barang pada MP3 dan 

headphone dengan cara menjumlahkan harga kedua barang tersebut 

kemudian mencari diskon dilanjutkan dengan menghitung harga 

setelah diskon. Infonnan menyatakan uang yang Firman bisa 

digunakan untuk membeli kedua barang tersebut. 

c) Infonnan melakukan pengecekan kemungkinan barang yang dibeli 

terhadap headphone dan speaker dengan cara menjumlahkan harga 

kedua barang tersebut kemudian mencari diskon dilanjutkan dengan 

menghitung harga setelah diskon. Infonnan menyatakan Firman bisa 

membeli kedua barang tersebut. 

d) Informan melakukan pengecekan kemungkinan barang yang dibeli 

terhadap MP3 dan speaker dengan cara menjumlahkan harga kedua 

barang tersebut kemudian mencari diskon dilanjutkan dengan 

menghitung harga setelah diskon. Informan menyatakan Firman bisa 

membeli kedua barang tersebut. 

e) Informan menyatakan ada tiga kemungkinan barang yang bisa di be Ii 

oleh Budi dengan menggunakan uang yang dim.ilikinya yaitu sebesar 
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Rp300.000. Tiga kemungkinan barang yang bisa dipilih oleh Firman 

adalah (I) MP3 dan headphone, (2) headphone dan speaker, dan (3) 

MP3 dan speaker 

2) Validasi data literasi matematis tabap interpret informan (Sa) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data 

pada tahap employ tes diagnosis dan paparan data pada wawancara tes 

evaluasi. Data-data tersebut dikelompokkan, disederhanakan , dan 

ditransformasikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.17 
Validasi data pemberian scaffolding tahap employ pada tes diagnosis dan tcs 

evaluasi 

Kode Data hasil wawancara tes Data hasil wawancara tes evaluasi 
dia11nosis 

II a) lnforman menyatakan tidak bisa 
membeli ketiga barang sekaligus 

a) lnforman menyatakan Finnan tidak bisa 
karena harga barang setelah 

membeli ketiga barang (pemutar MP3, diskon melebihi uang yang ada 
speaker, dan headphone) sekaligus 

b) Setelah melakukan perhitungan 
harga barang pada celana dan topi 

karena harga barang setelah diskon 

dengan cara menjumlahkan harga 
melebihi uang yang ada 

kedua barang tersebut kemudian 
b) Setelah melakukan perhitungan harga 

mencari diskon dilanjutkan 
barang pada MP3 dan headphone 

dengan menghitung harga setelah 
dengan cara menjumlahkan harga kedua 

diskon. Jnforman menyatakan 
barang tersebut kemudian mencari 

uang yang Budi bisa membeli 
diskon dilanjutkan dengan menghitung 

kedua barang tersebut. 
harga setelah diskon. Informan 

c) pada saat memeriksa 
menyatakan uang yang Finnan bisa 

kemungkinan barang ce Jana dan 
digunakan untuk membeli kedua barang 
tersebut. 

topi informan lupa menghitung 
c) lnforman melakukan pengecekan 

diskon terlebih dahulu 
d) Infonnan melakukan pengecekan 

kemungkinan barang yang dibeli 

kemungkinan barang yang dibeli 
terhadap headphone dan speaker 
dengan cara menjumlahkan harga kedua 

terhadap celana dan kaos dengan 
barang tersebut kemudian mencari 

cara menjwnlahkan harga kedua 
diskon dilanjutkan dengan menghitung 

barang tersebut kemudian mencari 
harga setelah diskon. lnfonnan 

diskon dilanjutkan dengan menyatakan Firman bisa membeli 
menghitung harga setelah diskon. 

kedua barang tersebut. 
lnforman menyatakan Budi bisa 

d) lnforman melakukan pengecekan 
membeli kedua barang tersebut. 

kemungkinan barang yang dibeli 
e) lnforman melakukan pengecekan 

terhadap MP3 dan speaker dengan cara 
kemungkinan barang yang dibeli menjwnlahkan harga kedua barang 
terhadap topi dan kaos dengan tersebut kemudian mencari diskon 
cara menjumlahkan harga kedua 

dilanjutkan dengan menghitung harga 
barang tersebut kemudian mencari 

setelah diskon. Infonnan menyatakan 
diskon dilanjutkan dengan Firman bisa membeli kedua barang 
menghitung harga setelah diskon. tersebut. 
lnforman menyatakan Budi bisa 
membeli kedua barang tersebut. 

u e) lnforman menyatakan ada tiga 
kemungkinan barang yang bisa e) Informan menyatakan ada tiga 
dibeli oleh Budi dengan kemungkinan barang yang bisa dibeli 
menggunakan uang yang oleh Budi dengan menggunakan uang 
dimilikinya yaitu sebesar yang dimilikinya yaitu sebesar 
Rp300.000. Tiga kemungkinan Rp300.000. Tiga kemungkinan barang 
barang yang bisa dipilih oleh Budi yang bisa dipilih oleh Firman adalah ( 1) 
adalah (1) topi dan kaos, (2) MP3 dan headphone, (2) headphone 
celana dan kaos, dan (3) celana dan speaker, dan (3) MP3 dan speaker 
dan toni 
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Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi 

dari wawancara untuk menyelesaikan soal PISA-Like pada tahap 

interpret baik itu pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. Jadi 

data yang dipcroleh disimpulkan merupakan data valid. 

3) Scaffolding informan ( Sa) pada tahap interpret 

Berikut disajikan tabel pemberian scaffolding selama informan (Sa) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tes evaluasi pada tahap 

interpret 
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Tabel 4.18 
Pemberian scaffolding tahap interJJret pada informan (Sa) selama 

"ak d" . d I . mengen; antes 13£!110SIS an tes cva uas1 --
Tes diap;nosi5 Tes evaluasi ------

Kode 
Data hasil wawancara Scaffolding 

Data hasil 
Scaffolding 

wawancara 
II p : Nah .. Bisa ndak itu Developing 

--
Sa: (terus explaining 

Budi beli semuanya? conceptual mengerjakan 
Sa: Tidak Bu .. thinking. dengan 
P : Ndak bisa kenapa? explaining mengecek 
Sa: karena uangnya cuma kemungkinan 

tiga ratus ribu apakah ketiga 
p : Iya .. cuma tiga ratus barang itu bisa 

ribu. Berarti cari di beli) 
kemungkinan yang p : cukup 
lain ... uangnya? 
lni diberi penjelasan Sa : nggak cukup, 
juga berarti Bu 
Budi tidak bisa p : iya diberi 
membeli ketiganya .... penjelasan 
Alasannya ... Karena ... Sa : ( kembali 

Sa: (Siswa menuliskan mengerjakan 
jawabannya). Sudah dengan cara I 
Bu menjumlahkan ! 

p : Berarti harga pemutar 
kemungkinannya MP3 dan 
barang yang bisa headphone, 

I dibeli Budi itu apa? dan dilanjutkan 
Sa: Celana sama topi, Bu dengan 
P : Nah .. Dicek juga mencari 
Sa: Ditambah ya Bu? diskon) 
P : Tya .. coba ditulis di p ; temyata cukup 

bawahnya! uangnya? 
Sa: sudah Sa : cukup, Bu 
P : lya terus langkah p : disimpulkan, 

se\anjutnya? berarti Firman 
Sa: Dikasih .... (berpik.ir) bisa 
p : Apa? membeli .... bara 
Sa: Penjelasan Bu ng apa tadi 
P : Eh Bisa? Sa: pemutar MP3 
Sa: Bisa Bu tiga ratus ribu "'"'" P : tiga ratus ribu? headphone 
Sa: !ya, Bu p terns langkah 
P : Tadi ada diskonnya selanjutnya? 

kan? Sao mengecek 
Sa: Oh iya .... headphone 
Pa: Iya. Hitung dulu sama speaker 

diskonnya p : iya. mengecek 
Sa: Jadi tiga ratus ribu headphone 

didiskon dua puluh sama speaker 
lima persen Sa: (infonnan 
(siswa menghitung menjumlahkan 
diskon) harga 

p, Iya di bawahnya, headphone dan 
dicari diskonnya .. speaker 
Beri penjelasannya kemudian 
biar ""las kalau ini dilaniutkan 
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mencari diskon dengan 
Sa: (Siswa menghitung menghitung 

diskon) harga diskon 
Tujuh puluh lima ribu, untuk 

Ip 
B" pembelian dua 
lyajadi diskonnya bmmg 
tujuh puluh lima ribu tersebut) 

Sa: Jadi ini tiga ratus ribu Sa: (informan 
dikurangi Tujuh puluh melanjutkan 
lima ribu ya, Bu pekerjaan 

p ltu nyari apa? Diberi dengan 
penjelasan menghitung 
didepannya! harga setelah 

Sa: Emhh dikasih .. Harga diskon) 
setelah diskon ya? Seratus dua 

p, Bisa beli itu berarti puluh dua ribu, 
Budi? Bu 

Sa: Bisa, bu p : kesimpulannya 
p lya diberi penjelasan bisa ndak beli 
Sa: (Siswa menuliskan itu? 

penjelasan) Sa: bisa 
p ada kemungkinan p : diberi 

yang lain? kesimpulan 
Sa: Gak ada Sa: (informan 
p : Gak ada? menuliskan 

Coba kalo kepingin kesimpulan) 
membeli celana sama p : coba diperiksa 
kaos bisa ndak? Jagi, 

Sa: Di. .. skemungkinan 
P : Dicek ya sudah dicek 
Sa: (siswa mengecek semua? 

kemungkinan membeli Sa: sudah 
celana dan kaos) p : apa saja tadi 

p ya ... kemudian Sa : pemutar MP3 
mencari apa? sama 

Sa: diskon Bu headphone, 
p, Ya .. diskon .. headphone 
Sa: (siswa menghitung sama speaker 

diskon) p : headphone 
Seratus ribu, Bu sama speaker 

p : Seratus ribu? itu tadi sudah, 
cari apanya terus ... .ini 

Sa: diskon, Bu samaini 
P : kemudian dikurangi sudah?MP3 

itu mau nyari apa? sama speaker? 
Sa: harga setelah didiskon, Sa : belum, Bu 

Bu p ; belum? dicek 
p : lya ... itu di beri juga 

penjelasannya Sa : (infonnan 
Sa: (siswa menuliskan menjumlahkan 

penjelasannya) harga pemutar 
Sudah MP3dan 

p : sudah?cukup uangnya speaker) 
untuk beli itu? dua ratus tiga 

Sa: Bisa, Bu puluh empat ( 
P : bisa ... cukup ... diberi nbu), Bu 

kesimpulannya p : bisa beli itu? 
A-- kesimnulannva Sa: ...... 7 
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Sa: Budi bisa membeli p : Firman bisa I celana dan kaos beli itu? Oo .. 
p Tya ... belum didiskon I 

sudah? itu tadi ngecek ya ... ! 
apa saja? Sa: (informan 

Sa: celana sama kaos kembali 
p : celana sama kaos melanjutkan 

bisa? dengan 
terus sebelumnya? menghitung 

Sa: topi sama celana harga diskon 
P(65) : heemh ... celana untuk 

sama kaos bisa topi pembelian dua 
sama kaos bisa ada barang 
ndak kemungkinan tersebut) 
yang lain? Empat enam 

Sa: emhhh ... (berpikir), delapan ratus 
tidak ada Terns setelah 

p : Tidak ada? disk on 
celana sama kaos p iya 
sudah? s : (informan 

Sa : ohh topi sama kaos melanjutkan 
P : topi sama kaos belum, pekerjaan 

ya? dengan 
Sa: belum menghitung 
P : Coba dicek! harga setelah 
Sa: (siswa mengecek diskon) 

I kemungkinan jawaban Seratus 
topi dan kaos) delapan enam 

p : Diskonnya berapa, duaratus 
Berarti? p eemh ... 

Sa: lima puluh ribu, Bu kesimpulannya 
P : lima puluh apa? 

ribu ... langkah Sa: bisa 
selanjutnya berarti (infonnan 

. ? menean .... menuliskan 
Sa: setelah diskon kesimpulan) 
P: lya ... Berapa? tulis 
Sa: seratus lima puluh kesimpulan 

ribu, Bu semua 
P : eukup uangnya? p 
Sa: eukup, Bu kemungkinann 
P : Cukup ... ada lagi ya sudah di eek 

kemungkinan yang semua? Masih 
lain ndak? ada? 

Sa: tidak ada Sa: sudah, Bu 

12 P : ada berapa tadi Developing p : tulis reviewing 
kemungkinannya? conceptual kesimpulan 

Sa: Tiga tinlcing, semua. 
P : apa saja? reviewing Kemungkinann 
Sa: topi sama eelana., ya sudah di eek 

ce1ana kaos, sama topi semua? Masih 
kaos ada? 

P : kalau beli ketiga- Sa : sudah, Bu 
tiganya bisa ndak (informan 

Sa: tidak bisa bu menuliskan 
P : Nah ... sekarang diberi semu 

kesimnulannva mulai kombinasi 
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---
kemungkinan- barang yang 

I kemungkinan barang dapat dibeli 
yang yang bisa dibeli oleh Firman ' 
itu apa saja terus tidak dengan uang 
bisa membeli. ... ? sebesar dua 

Sa: Ketiga-tiganya ratus ribu) 
Ditulis Bu? 

P : !ya .... apa saja I 
kemungkinan I 

' 
kemungkinannya? 

Sa: topi kaos, celana kaos, 
sama celana topi 

P : lya jadi kemungkinan 
barang-barang yang 
bisa dibeli adalah 
Satu ... 

Sa: (siswa menuliskan 
semua kemungkinan 
barang yang dapat 
dibeli oleh Budi) 

Pad.a tahap interpret jenis scaffolding yang diberikan oleh peneliti 

kepada informan Sb adalah scbagai berikut: 

a) Sub tipe kelemahan 11 adalah kelemahan dalam menafsirkan solusi 

yang sesuai dari semua kemungkinan pada keterbatasan yang 

diberikan. Untuk. mengatasi kelemahan ini maka peneliti memberikan 

scaffolding kepada informan berupa explaining dan developing 

conceptual thinking pada tcs diagnosis. Dengan scaffolding tersebut 

peneliti mengarahk.an siswa agar mengaitk.an basil yang diperoleh 

dengan apa yang ditanyakan oleh soal yaitu dengan mengarahkan 

infonnan agar dapat mcnyajikan jawaban berupa seluruh kombinasi 

barang yang bisa dipilih dan mengaitkan basil yang diperoleh dengan 

apa yang ditanyakan oleh soal. Sedangkan pada tes evaluasi peneliti 

memberikan diagnosis berupa explaining. Pemberian scffolding pada 

tes evaluasi sudah berkurang karena infonnan dianggap telah mampu 

menafsirkan jawaban sendiri. Pemberian explaining hanya ditujukan 
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agar informan menyebutkan sa!ah satu jawaban yang belwn 

disampaikan. 

b) Sub tipe kelemahan 12 adalah kelen1ahan dalam mcngomunikasikan 

penjelasan dan argumcn terhadap penyelesaian pcrmasalahan 

berdasarkan batasan yang diberikan. lJntuk mengatasi kelemahan ini 

yang ditunjukkan pada basil pekcrjaan Informan pada tes awal maka 

peneliti memberikan scafjOlding berupa developing conceptual 

thinking dan reviewing pada tes diagnosis. Pada pemberian 

scaffolding ini informan diarahkan agar dapat mengomunikasikan 

jawaban dengan meninjau ulang ketepatan basil penyelesaian dengan 

soal yang diberikan. Sedangkan pada tcs evaluasi peneliti hanya 

memberikan scaffolding jenis reviewing karena informan telah mampu 

mengungkapkan argumen terhadap penyelesaian permasalahan 

berdasarkan batasan yang diberikan. Pemberian scqffolding hanya 

ditujukan agar informan meninjau ulang jawaban yang telah 

didapatkan dengan pertanyaan soal. 

4) Simpulan data proses literasi matematis informan ( Sa) pada tahap 
interpret 

Pada tes awal informan tidak menunjukkan kemampuan menafsirkan 

solusi yang sesuai dari semt1a kemungkinan pada keterbatasan yang 

diberikan. Pada saat informan mengerjakan tes diagnosis informan lupa 

menghitung diskon. Selain itu infonnan belum memeriksa semua 

kemungkinan barang yang dapat dibeli oleh Budi. Untuk itu pada tcs 

diagnosis ini peneliti memberikan scaffolding berupa explaining dan 

developing conceptual thinking dengan tujuan agar informan dapat 
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menjelaskan dan mengaitkan jawaban yang diperoleh dengan pertanyaan 

soal. 

Pada pemberian tes cvaluasi informan hanya diberikan scaffolding 

berupa explaining karena pcneliti rnenganggap informan telah mampu 

menerapkan langkah pengerjaan soal. Pemberian scqffolding jenis 

explaining diberikan karena informan masih belum rnenyebutkan semua 

kcmungkinan barang yang dapat dibeli oleh Budi. 

Pada pemberian tes awal informan tidak menunjukkan kemampuan 

mengomunikasikan penjelasan dan argumen untuk menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan batasan yang diberikan. Untuk mengatasi 

kelemahan ini pada tes diagnosis peneliti memberikan xcaffolding berupa 

reviewing dan developing conceptual thinking dengan tujuan informan 

diarahkan agar dapat mengomunikasikan jawaban dengan meninjau 

ulang ketepatan basil penyelesaian dengan soal yang diberikan. 

Pada pemberian tes evaluasi infonnan dianggap mampu menuliskan 

basil yang sudah diperoleh untuk menjawab pertanyaan soal dengan 

benar. peneliti hanya memberikan xcaffolding jenis reviewing agar 

informan meninjau ulang jawaban yang telah didapatkan sebelumnya. 

2. Paparan, Validasi dan Pen)'impulan Data Diagnosis Kelemahan Literasi 
Matematis Informan (Sb) beserta Pemberian Scaffolding dalam 
menyelesaikan soal PISA-Like 

Data tentang diagnosis literasi matematis siswa SMP dan scaffolding dalam 

menyelesaikan soal PISA-Like yaitu basil pekerjaan siswa dalam mengerjakan 

tes awal, tes diagnosis dan tes evaluasi serta transkrip wawancara siswa. 

Transkrip wawancara dikodekan dengan menggunakan huruf kapital yang 
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menyatakan inisial informan penelitian dan pewawancara Transkrip 

wawancara untuk setiap infonnan penelitian dapat dilihat secara lengkap pada 

lampiran. penjelasan mengenai kode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

P Pewawancara 

Sb Informan yang mengerjakan soal jenis 2 

Pelaksanaan Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan data literasi matematis dan scaffolding informan 

(Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like. Berikut ini adalah data (Sb) pada 

tes awal, tes scqlfolding dan tes evaluasi dari informan (Sb) 

a. Paparan, validasi dan simpulan data kelemahan proses literasi 
matematis tahap formulate informan (Sb) pada tes diagnosis dan tes 
evaluasi beserta Pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal 
PISA-Like 

Untuk melakukan diagnosis kelemahan proses literasi matematis serta 

memberikan Pemberian scaffolding bagi informan (Sb) pada tipe 

kelemahan tahapformulate peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut 

a) Apa materi yang terkait dengan soal? 

b) lnformasi apa saja yang ada pada soal? 

c) Bagaimana cara menaksir data pada diagram batang? 

d) Apa pertanyaan soal? 

1) Paparan data kelemahan proses literasi mate ma tis ta hap formulate 
inform an (Sb) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sb) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap formulate pada tes diagnosis 
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Hasil tertulis informan (Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap fi_Jrmulate pada tes diagnosis 
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Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara (Sb) 

pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap formulate 

pada tes diagnosis 
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Tahel 4.19 
Transkrip wawancara (Sb) pada saat diberikan Scaffolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap,formulate pada tcs diagnosis 

kode Wawancara 
Fl 

F3 

p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 

p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 

p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 

p 

Sb 

p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 

p 

Sb 

p 

Sb 
p 

Sb 
p 

Sb 

p 

Sb 
p 

setelah membaca soal, coba n1ateri apa yang terkait dengan soal? 
band, Bu 
Materi matematikanya apa? 
diagram batang, Bu 
diagram batang dibahas pada BAB apa? 
Statistika 
oh ya ... statistika. Sebelumnya sudah mengenal materi statistika 
sudah, Bu 
Baik ... Paham dengan soalnya 
emmmh ... (siswa berpikir) 
yang diketahui pada soal apa saja? lnforrnasi apa saja yang ada pada 
soal? 
rata*rata harga setiap album Rp 45.000.00, Bu. 
Apalagi? 
menyumbangkan I Oo/o dari albumnya. 
Apalagi 
Sudah, Bu. 
Sudah? Caba diamati ini (menunjuk gambar diagram batang). Apa yang 
diketahui dari sini? 
emhh ... (siswa bemikirl 
coba bulan apa ini (menunjuk bagian diagram batang) 
Januari, Bu 
nah .. yang putih ini berarti menunjukkan apa? 
Band kuda terbang sebesar .... emhh (siswa berpikir sambil mengamati 
diagram batang). 2002, Bu 
Betul 2002? dari mana 2002? 
2000 di atasnya sedikit, Bu 
Bolch mengira·ngira tapi jangan terlalu jauh ya. sekarang dari sini 
sampai sini (menunjuk diagram batang) jaraknya berapa. 
emh ... (siswa berpikir) 
biar tahu jaraknya diukur pake apa 
penggaris, Bu 
baik silakan diukur berapa jaraknya? 
(siswa mengukur menggunakan penggaris) satu setengah centi, Bu 
Baikjarak pada gambar satu setengah centi. Kalo pada keterangannya 
jaraknya berapa? 
2000 ke 2500. 500, Bu. 
iya artinya kalo satu setengah centi atau lima belas mili pada gambar 
mewakili ... ? 
500, Bu 
Iya ... kalo lima belas mili pada gambar mewakililima ratus berarti 
setiap satu mili mewakili berapa 
(siswa menghitung). 33,33, Bu 
baik. Sekarang coba untuk menaksir banyak album setiap band setiap 
bulan cara menaksimya gimana'? 
diukur gambamya kemudian dihitung. Kalo satu mili ditambah 33,33. 
lain? Kalo band kuda terbang ini pada bulan Januari gimana cara 
menaksir banyaknya? 
ini tiga mili dikali 33,33 terus ditambah 2000 
baik sckarang silakan diperkirakan atau ditaksir banyak album setiap 
bend dan setiap bukannya. 
(siswa mengukur dan menghitung, kemudian menuliskan pada diagram 
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banyak abum yang terjual untuk setiap album dan setiap band) 
p Baik ... sudah ditulis se1nua? 

• Sb sudah, Bu. 
p Kalau sudah silakan menuliskan infonnasi yang ada pada soal 
Sb (siswa menuliskan informasi pada soal) 

p setelah ditulis semua infonnasi yang ada pada soal, kemudian pada soal 
F4 ini pertanyaan soalnya apa? 

Sb Berapa perkiraan uang yang akan disumbangkan 

p Heemh .. , berap perkiraan uang yang akan disumbangkan. Dituliskan 
dulu! 
Berarti yang ditanyakan adalah .... 

Sb (siswa menulis pertanyaan soal) 

• p iya ... berana uang yang akan disumbangkan oleh Panorama Record. 
p Cara mengerjakan nanti seperti apa? 

F2 Sb (berpikir sejenak). Jumlah album mulai dari bulan Januari sampai bulan 
Juni. Dijumlah semua 

p iya ... dijumlah semua. Kemudian? 
Sb kemudian dikali sepuluh persen 
p iya boleh ... Berarti sekarang langkah yang pertama adalah ... 
Sb dijumlah dulu 
p nah sekarang kalau seribu enam ratus tiga puluh empat koma empat 

album, berarti? 
Sb empat puluh lima ribu dikali seribu enam ratus tiga puluh empat koma 

emnat album 

Berdasarkan basil tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) Jnforman (Sb) menyatakan bahwa materi yang terkait pada soal adalah 

tentang diagram batang pada BAB Statistika 

b) Informan (Sb) menyatakan bahwa informasi yang ada pada soal adalah 

rata-rata harga setiap album Rp 45.000,00 dan menyumbangkan 10% dari 

albumnya melalui beberapa pengajuan pertanyaan 

c) Jnforman (Sb) pada awalnya menyebutkan taksiran data pada band " 

Kuda temang" di bulan Januari adalah 2002. Dengan scaffolding 

Jnforman menyatakan taksiran datanya menjadi 2100 

d) Informan melak.ukan konversi semua data yang ada pada diagram batang 

menjadijumlah album pada setiap band dan setiap bulan. 

e) Jnforman (Sb) menyatakan bahwa yang ditanyakan soal adalah Berapa 

perkiraan uang yang akan disumbangkan oleh Panorama Record 
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f) Infbnnan (Sb) menyatakan bahwa cara mengerjakan soal adalah dengan 

menjumlah semua data mulai bulan Januari hingga bulan Juni kemudan 

dikalikan I 0 %. Setelah didapat basil perkaliannya langkah selanjutnya 

adalah mengalikan bilangan tersebut dengan Rp 45.000,00 

Berikut ini adalah hasil tertulis lnforman (Sb) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap formulate pada tcs evaluasi 

' ',1!-,,•,• ,. " 

·~ :1 :,t, · : l I~ f) ;,• 

'I ,H•Jt'.. ; , ) 

I 1_~ fl (I I ' ' ( ·' i' (' 

~ (1 ,.j ', ' • :f ' { :·· 

·.i/'P·<' '_;· 

-,i,, :·" -': 

"," .-, . ( i ' 

'l: ! I' .( -~,;; 

i I ,·. '•' ,"( 

Gambar4.IO 
Hasil tertulis informan (Sb) dalam menyelesaikan soal 
PISA-like untul< mengatasi kelemahan tahap formulate pada 
tes eval uasi 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara (Sa) 

pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap formulate 

pada tes evaluasi 
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Tabel 4.20 
Transkrip wawancara (Sa) pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi 
kelemahan tahap formulate pada tes evaluasi 

-
kode Wawancara 
Fl p iya, Sudah dibaca? Materi yang terkait dengan apa? 

Sb {memperhatikan soal kembali) 
p kalau ada ininya? ( menunjuk soal) 
Sb Digram batang, Bu 
p iya ... diagram batang itu ada pada materi apa? BAB apa? 
Sb Statistika 
p !ya ... pada BAB statistika, nah sekarang informasi apa saja yang 

ada? 
Sb {siswa kembali membaca soal) rata-rata harga telur ayam dan 

itik sebelas ribu 
p iya .. apalagi? 
Sb Pak Sukri harus membayar uang pembelian telur dari petemak 
p iya berapa? 
Sb sebesar delapan puluh persen 
p sebesar delapan puluh persen .. Jadi cara mencarinya nanti 

bagaimana? 
Sb dikali 80 %, Bu. 
p dikali 80 % itu kalo sudah ketemujumlah telumya ya? Jumlah 

telumya sudah tahu? 
Sb Belum, Bu 
p Belum ... dicari dulu 

F3 p Misalnya hari Senin berapa ini?coba diukur 
Sb (siswa mengukur jarak antara dua garis mendatar pada diagram 

batang dengan menggunakan penggaris) 
p dari empat puluh ribu ke lima puluh ribu ini berarti ini 

rentangnya berapa ini? 
Sb sepuluh ribu, Bu. 
p lya Rpl0.000 Rp!0.000 itu diwakili oleh berapa mili (meter)? 
p siswa mengukur rentangjamk diagram. 12 mili (meter), Bu 
Sb berarti kalau 1 mili nva mewakili berana 
p siswa menghitung 833,33, Bu 
Sb coba diperkirakan berarti telur ayam nya untuk hari Senin ini 

bempa ini 
p siswa mengukur diagram batang) I 0 dikali .. 
p 10 itu? 
Sb dikali 833,33 Bu 
p Berapa? 
Sb (siswa menghitung hasil perkaliannya) 

sudah? Lalu ditambahkan? 
40.000 Bu, (siswa mengitungjumlah telur itik dan ayam mulai 
hari senin sampai Minggu kemudian langsung menuliskannya 
pada gambw diagram batang) 

p sudah sekarangjumlah telur yang terjual setiap harinya mulai 
senin sampai sabtu untuk masing-masing baik itu telur ayam 
maupun telur itik sudah dituliskan semua ya? 

Sb iya 
p Nah sekarang coba di Tuliskan informasi yang ada pada soal 

apa saja tadi yang pertama 
Sb jumlah telur ayam dan telur itik mulai hari Senin sampai Sabtu 
p iya kemudian? 
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Sb jumlah uang pembelian telur sebesar 80'1/o. Kemudian rata·rata I 

harga telurrata~rata Rpl 1.000 
p !ya sekarang semua infonnasinya ditulis di sini (menunjuk 

lembar jawaban) 
Sb -- (siswa menuliskan infonnasi soal) 
p ya .. itu tadi sudah di tulis semua yajumlah telur ayam dan telur 

itik mulai hari senin sampai hari Sabtu, kemudian yang 
F4 ditanyakan Sudah ditulis? 

Sb Sudah, Bu 
p apa? 
Sb berapa uang yang harus dibayar Pak Sukri kepada petemak 

p cara mencarinya nanti bagaimana? 
F2 Sb dijumlah kemudian dikali 80°/o 

p itu mencari apa? 
Sb uang yang harus dibayar 
p setelah itu? itu tadi sudah jumlah uangnya? 
Sb Belum Bu 80o/o dari jumlah telur seluruhnya 
p Kalau mencarijumlah uang yang harus dibayarkan nanti 

caranya bagaimana? 
Sb setelah ketemu 80o/o n~a dikali RQl 1.000 

Berdasarkan hasil tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa 

a) Infonnan (Sb) menyatakan bahwa soal terkait dengan diagram batang 

pad.a materi Statistika 

b) Informan (Sb) menyatakan bahwa informasi yang ada pada soal adalah 

rata-rata harga telur ayam dan itik sebelas ribu, Pak Sukri harus 

membayar uang pembelian telur dari petemak sebesar delapan puluh 

persen 

c) Informan (Sb) menyatakan cara menaksir data pada diagram batang 

adalah dengan bantuan penggaris kemudian melakukan konversi data 

banyaknya telur pada diagram batang terhadap banyak telur yang 

sebenarnya. 
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d) lnforman melakukan konversi semua data yang ada pada diagram batang 

menjadi banyak telur ayam dan telur itik yang terjual pada hari Senin 

hingga hari Sabtu . 

e) Informan (Sb) menyatakan bahwa yang ditanyakan soal berapa uang 

yang harus dibayarkan pak Sukri pada peternak 

f) Informan (Sb) menyatakan bahwa cara mengerjakan soal adalah dengan 

menjwnlah semua telur kemudian mengalikan dengan 80o/o. Setelah 

dikalikan dengan 80o/o langkah selanjutnya adalah mengalikan dengan 

RP 11.000,00. 

2) Validasi data literasi matematis tahapformulate informan (Sb) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data pada 

tahap employ tes diagnosis dan paparan data pada wawancara tes evaluasi. 

Data-data tersebut dikelompokkan, disederhanakan, clan ditransformasikan 

dalarn tabel berikut ini. 
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Tabel 4.21 
Validasi data pcmberian scaffolding tahapformulate pada tes diagnosis dan 

tes evaluasi 

Kode Data basil wawancara tes Data basil wawancara tes 
dial!:nosis evaluasi 

Fl a)lnforman (Sb) menyatakan a) Informan (Sb) menyatakan 
bahwa materi yang terkait bahwa soal terkait dengan 
pad a soal ad al ab tentang diagram batang pada BAB 
diagram batang pada BAB Statistika 
Statistika b) lnforman (Sa) menyatakan 

b)Informan (Sb) menyatakan bahwa informasi yang ada 
bahwa informasi yang ada pada soal ad al ah rata-rata 
pada soal adalah rata-rata harga telur ayarn dan itik 
harga setiap album Rp sebelas ribu, Pak Sukri harus 
45.000,00 dan membayar uang pcmbelian 
menyumbangkan 10% dari telur dari petemak sebesar 
albumnya melalui beberapa delapan puluh persen 
nengajuan nertanyaan 

F2 c)Informan (Sb) menyatakan c) Informan (Sb) menyatakan 
bahwa cara mengerjakan babwa cara mengerjakan 
soal adalah dengan soal adalab dengan 
menjumlah semua data menjumlah semua telur 
mulai bulan Januari hingga kemudian mengalikan 
bulan Juni kemudan dengan 80°/o. Setelab 
dikalikan 10 %. Setelab dikalikan dengan 80o/o 
didapat basil perkaliannya langkab selanjutnya ad al ab 
langkab selanjutnya adalab mengalikan dengan RP 
mengalikan bilangan 11.000,00. 
tersebut dengan Rp 
45.000,00 

F3 d)Informan (Sb) pada awalnya d) Informan (Sb) menyatakan 
menyebutkan taksiran data cara menaksir data pada 
pada band " Kuda terbang" diagram batang adalab 
di bulan Januari adalab dengan bantuan penggaris 
2002. Dengan scaffolding kemudian melakukan 
Informan menyatakan konversi data banyaknya 
taksiran datanya menjadi telur pada diagram batang 
2100 terhadap banyak telur yang 

e) Informan melakukan sebenarnya. 
konversi semua data yang e) Informan melakukan 
ada pada diagram batang konversi semua data yang 
menjadijumlab album pada ada pada diagram batang 
setiap band dan setiap bulan. menjadi banyak telur ayam 

dan telur itik yang terjual 
pada hari Senin hingga hari 
Sabtu 

F4 f) Informan (Sb l menvatakan f) !nforman (Sb) menvatakan 
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bahwa yang ditanyakan soal 
adalah Berapa perkiraan 
uang yang akan 
disumbangkan oleh 
Panorama Record 

!59 

bahwa yang ditanyakan soal 
berapa uang yang harus 
dibayarkan pak Sukri pada 
petemak 

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi dari 

wawancara untuk menyelesaikan soal PISA·f,ike pada tahapformulate baik itu 

pad.a tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. jadi data yang diperoleh 

disimpulkan merupakan data valid. 

3) Scaffolding informan (Sb) pada tahapformulate 

Berikut disajikan tabel pemberian scaffolding selama informan (Sb) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tes evaluasi pada tahapformulate 

Tabel 4.22 
Pemberian Scaffolding tahap .forri1ulate pada informan (Sb) selama 
mengerjakan tes diagnosis dan tes evaluasi 

Kode Tes dia"'"Osis Tes evaluasi 
Data basil Scaffolding Data basil Scaffolding 
wawancara wawancara 

Fl p Coba dibaca explaining p iya, Sudah e.'fp/aining 
dulu soalnya dibaca? 
dengan Materi yang 
saksama terkait 

Sb: (siswa dengan apa? 
membaca soal) Sb ' 

p setelah (memperha 
membaca soal, tikan soal 
cobamateri kembali) 
apa yang p kalau ada 
terkait dengan ininya? ( 
soal? menunjuk 

Sb' band, Bu soal) 
p Materi Sb' Diagram 

matematikanya batang, Bu 
apa? p iya. .. diagram 

Sb' diagram batang itu ada 
batang, Bu pada materi 

p diagram apa?BAB 
batang dibahas apa? 
padaBAB Sb' Statistika 
apa? p Iya ... pada 

Sb' Statistika BAB 
p oh va. .. statistika, nah 
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statistika. sekarang 
Sebelumnya in fonnasi apa 

'"dab saja yang ada? 
mengenal Sb (siswa 
1nateri kembali 
statistika membaca soal 

Sb, sudah, Bu ) rata-rata 
p Baik ... Paham harga telur 

dengan ayam dan itik 
soalnya sebelas ribu 

Sb' emmmh ... p iya .. apalagi? 
(siswa Sb Pak Sukri 
berpikir) harus 

p yang diketahui membayar 
pada soa\ apa uang 
saja? pembelian 
lnformasi apa telur dari 
saja yang ada petemak 
pada soal? p iya berapa? 

Sb, rata-rata harga Sb sebesar 
setiap album delapan puluh 
Rp 45.000,00, persen 
Bu. p sebesar 

p Apalagi? de\apan puluh 
Sb: persen .. Jadi 

menyumb earn 
angkan I O.o/o mencarinya 
dari albumnya. nan ti 

p Apalagi bagaimana? 
Sb' Sudah, Bu. Sb' dikali 80 %, 
p Sudah? Coba Bu. 

diamati ini p dikali 80 o/o 
(menunjuk itu kalo sudah 
gambar ketemu 
diagram jumlah 
batang). Apa telurnya ya? 
yang diketahui Jumlah 
dari sini? telumya 

Sb, emhh ... (siswa sudah tahu? 
berpikir) Sb ' Belum, Bu 

p coba bulan apa p Belum ... 
ini (menunjuk dicari dulu 
bagian 
diagram s Misalnya hari 
balling) Senin berapa 

Sb' Januari, Bu ini?coba 
p nah .. yang diukur 

putih ini p (siswa 
berarti mengukur 
menunjukkan jarak antara 
apa? duagaris 

Sb' Band kuda mendatar 
terl>ang pada diagram 
sebesar .... batang dengan 
emhh (siswa menggunakan 
befpikir sambil penggaris) 
mengamati p 40.000 Bu, 
di,.......,m (siswa 
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--- --
batang). 2002, mengitung 

"" jumlah telur 
p Betul 2002? itik dan ayam 

dari mana mulai hari 
2002? senin sampai 

Sb: 2000 di Minggu 
atasnya kemudian 
sedikit, Bu langsung 

p Boleh menuliskanny 
mengira-ngira a pada gam bar 
tapijangan diagram 
terlalu jauh ya. batang) 
sekarang dari 
sini sampai p sudah 
sini (menunjuk sekarang 
diagram jumlah te\ur 
batang) yang terjual 
jaraknya setiap harinya 
berapa. mulai senin 

Sb: emh ... (siswa sampai sabtu 
berpikir) untuk masing-

p biar tahu masing baik 
jaraknya itu telur ayam 
diukur pake maupun telur 
apa itik sudah 

Sb: penggaris, Bu dituliskan 
p baik silakan semuaya? 

diukur berapa Sb: iya 
jaraknya? 

Sb: (siswa p Nah sekarang 
mengukur coba di 
menggunakan Tuliskan 
penggaris) satu infonnasi 
setengah centi, yang ada pada 
B" soal apa saja 

p Baikjarak tadi yang 
pada gambar pertama 
satu setengah Sb jumlah telur 
centi. Kalo ayam dan 
pada telur itik 
keterangannya mulai hari 
jaraknya Senin sampai 
berapa? Sabtu 

Sb: 2000 ke 2500. p ;ya 
500, Bu. kemudian? 

p iya artinya Sb : jwnlah uang 
kalo satu 

I 
pembelian 

setengah centi telur sebesar 
atau lima belas 80%. 
milipada Kemudian 
gambar rata-rata harga 
mewakili ... ? telur rata-rata 

Sb: 500,Bu Rpl 1.000 
p lya ... kalo lima p Iya sekarang 

belas mili sem"" 
padapmbar infonnasinya 
mewakililima dituJis di sini 
ratus berarti (menuniuk 
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setiap satu mili I em bar 
mewakili jawaban) 
berapa p (siswa 

Sb, (siswa menuliskan 
menghitung). informasi 
33,33, Bu soal) 

p baik. Sekarang 
coba untuk 
menaksir 
banyak album 
setiap band 
setiap bulan 
cara 
menaksimya 
gimana? 

Sb, diukur 
gambamya 
kemudian 
dihitung. Kalo 
satu mili 
ditambah 
33,33. 

p lalu? Kalo 
band kuda 
terbang ini 
pada bulan 
Januari gimana 
cara menaksir 
banyaknya? 

Sb, ini tiga mili 
dikali 33,33 
terus ditambah 
2000 

p baik sekarang 
silakan 
diperkirakan 
atau ditaksir 
banyak album 
setiap bend 
dan setiap 
bukannya. 

s (siswa 
mengukur dan 
menghitung, 
kemudian 
menuliskan I pada diagram I 

banyak abum 
yang terjual 
untuk setiap 
album dan 
setiap band) 

p Baik ... sudah 
ditulis semua? 

Sb' sudah, Bu. 
p Kalausudah 

silakan 
menuliskan 
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infonnasi yang 
ada pada soal 

Sb o (siswa 
menuliskan 
infonnasi pada 
soal) 

F2 p iya ... berapa Reviewing, p sebesar Reviewing, 
uang yang explaining, delapan puluh explaining, 
akan developing persen .. J ad i developing 
disumbangkan conceptual cara conceptual 
oleh Panorama thinking mencarinya thinking 
Record. nanti 
Cara bagaimana? 
mengerjakan Sb dikali 80 %, 
nanti seperti Bu. 
apa? p dikali 80 o/o itu 

Sb o (berpikir kalo sudah 
sejenak). ketemu jumlah 
Jumlah album telurnya? 
mulai dari p iya kcmudian? 
bulan Januari Sb jumlah uang 
sampai bulan pcmbelian 
Juni. Dijumlah telur sebesar 
semua 80%. 

p iya ... dijumlah Kemudian 
semua. rata-rata harga 
Kemudian? telur rata-rata 

Sb o kemudian Rpl 1.000 
dikali sepuluh 
persen 

F3 p nah .. yang Reviewing, s Misalnya hari F.xplaining, 
putih ini explaining, Senin berapa environmental 
berarti environmental ini?coba provisions 
menunjukkan provisions diukur 
apa? p (siswa 

Sb o Band kuda mengukur 
terbang jarak antara 
sebesar .... dua garis 
emhh (siswa mendatar pada 
berpikir diagram 
sambil batang dengan 
mengamati menggunakan 
diagram penggaris) 
batang). 2002, Sb o dari empat 

I Bu puluh ribu ke 
p Betul 2002? lima puluh 

dari mana ribu ini berarti 
2002? ini rentangnya 

Sb: 2000 di berapa ini? 
atasnya p sepuluh ribu, 
sedikit, Bu Bu. 

p Boleh Sb lya RpI0.000 
mengira-ngira Rpl0.000 itu 
tapijangan diwakili oleh 
terlalu jauh ya. berapa mili 
sekarano dari <meter)? 
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--T sini sampai p s1swa 
sini (menunjuk mengukur 
diagram rentangjarak 
batang) diagram. 12 
jaraknya mili (meter), 
berapa. Bu 

Sb o emh ... (siswa p berarti kalau I 
berpikir) mili nya 

p biar tahu mewakili 
jaraknya berapa 
diukur pake Sb o siswa 
apa menghitung 

Sb o penggaris, Bu 833,33, Bu 
p baik silakan p coba 

diukur berapa diperkirakan 
jaraknya? berarti telur 

Sb o (siswa ayam nya 
mengukur untuk hari 
menggunakan Senin ini 
penggaris) berapa ini S 
satu setengah Sb: siswa 
centi, Bu mengukur 

p Baikjarak diagram 
pada gambar batang) 1 O 
satu setengah dikali .. 
centi. Kalo p 10 itu? 
pad a p dikali 833,33 
keterangannya Bu 
jaraknya Sb o Berapa? 
berapa? p (siswa 

Sb: 2000 ke 2500. menghitung 
500, Bu. has ii 

p iya artinya perkaliannya ) 
kalo satu s sudah? Lalu 
setengah centi ditambahkan? 
atau lima belas p 40.000 Bu, 
mili pada (siswa 
gambar mengitung 
m~wakili ... ? jumlah telur 

Sb o 500, Bu itik dan ayam 
p lya ... kalo lima mulai hari 

belas mili senin sampai 
pada gambar Minggu 
mewakililima kemudian 
ratus berarti langsung 
setiap satu mili menuliskanny 
mewakili a padagambar 
berapa diagram 

Sb, (siswa batang) 
menghitung). 
33,33, Bu 

p baik. Sekarang 
e-0ba untuk 
menaksir 
banyak album 
setiap band 
setiap bulan 
cara 
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menaksimya 
gimana? 

Sb' diukur 
gambamya 
ken1udian 
dihitung. Kalo 
satu mili 
ditambah 
33,33. 

p lalu? Kalo 
band kuda 
terbang ini 
pada bulan 
Januari 
gimana cara 
menaksir 
banyaknya? 

Sb' ini tiga mili 
dikali 33,33 
terus ditambah 
2000 

p baik sekarang 
silakan 
diperkirakan 
at.au ditaksir 
banyak album 
setiap bend 
dan setiap 
bukannya. 

s (siswa 
mengukur dan 
menghitung, 
kemudian 
menuliskan 
pada diagram 
banyak abum 
yang terjual 
untuk setiap 
album dan 
setiap band) 

p Baik ... sudah 
ditulis semua? 

Sb' sudah, Bu. 
p Kalau sudah 

silakan 
F4 p setelah ditulis explaining p ya .. itu tadi explaining 

semua sudah di tulis 
informasi yang semuaya 
ada pada soaJ, jumlah telur 
kemudian ayam dan telur 
pada soal ini itik mulai hari 
pertanyaan senin sampai 
soalnya apa'? hari Sabtu, 

Sb' Berapa kemudian 
perlciraan uang ymg 
yangakan ditanyakan 
disumbangkan Sudah dituJis? 

p Heemh ... Sb' Sudah Bu 
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berapa p apa? 
perkiraan uang Sb: berapa uang 
yangakan yang harus 
disumbangkan dibayar Pak 
. Dituliskan Sukri kepada 
<lulu! petemak I 
Berarti yang ' 
ditanyakan 

! 
adalah .... 

Sb: (siswa menulis 
pertanyaan 
soal) 

p iya ... berapa 
uang yang 
•kan 
disumbangkan 
oleh Panorama 
Record. 

--

Pada tahap formulate jenis scaffolding yang diberikan oleh peneliti kepada 

informan Sb adalah sebagai berikut: 

a) Sub tipe kelemahan Fl adalah kelemahan membuat representasi. Untuk 

rnengatasi kelemahan pada sub tipe ini peneliti memberikan scaffolding 

berupa explaining. Scaffolding ini diberikan karena pada saat mengerjakan 

tes diagnosis informan mengalarni kesulitan dalam menyebutkan informasi 

yang ada pada soal secara utuh. Dengan menggunakan jenis explaining 

siswa membaca terlebih dahulu dengan cermat agar siswa marnpu 

memahami soal sehingga siswa dapat menyebutkan informasi apa saja yang 

ada pada soal. Pemberian scaffolding jenis explainng juga diberikan pada 

saat inforrnan mengerjakan soal evaluasi. 

b) Sub tipe kelemahan F2 adalah kelemahan merancang strategi. Kelemahan 

merancang strategi yang ditunjukkan pada tes awal di atasi dengan 

pemberian scaffolding berupa reviewing, explaining dan developing 

conceptual thinking baik pad.a tes diagnosis maupWI pada tes evaluasi .. 

Dengan reviewing informan diarahkan Wltuk mengingat kembali strategi 
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yang tepat dalam menyelesaikan perma.;;alahan. Dengan explaining dan 

developing conceptual thinking informan diarahkan untuk menyelesaikan 

soal digunakan konsep operasi bilangan. 

c) Sub tipe kelemahan F3 adalah kclc1nahan dalam menaksir data pada 

diagram batang. Kelemahan pada langkah ini yang ditunjukkan pada tes 

awal diberikan scaffolding berupa reviewing, explaining, dan enviromental 

provisions pada tes diagnosis. Sedangkan pada tes evaluasi jenis scaffolding 

yang diberikan sedikit dikurangi karena inforrnan dianggap mampu 

menaksir data pada diagram batang dengan benar. Pemberian scaffolding 

berupa explaining diberikan untuk mengetahui apakah informan dapat 

menjelaskan langkah menaksir data pada diagram batang. Pemberian 

scaffolding berupa reviewing untuk meninjau kembali dan menjelaskan cara 

membaca data pada diagram batang. Pemberian ~;cajfolding berupa 

environmental provisions diberikan untuk mengarahkan siswa agar 

menggunakan al at ukur berupa penggari s 

d) Sub tipe kelamaan F4 adalah kelemahan mengidentifikasi pertanyaan. 

lnforman tidak rnenunjukkan kesulitan dalam mengungkapkan pertanyaan 

soaL Untuk menggali infonnasi mengenai apa yang diketahui informan 

terkait identifikasi pertanyaan maka baik pada tes diagnosis rnaupun pada 

tes evaluasi diberikan scaffolding jenis explaining. Dengan pemberian 

scaffolding berupa explaining inforrnan diminta membaca terlebih dahulu 

dengan cennat agar mampu memahami soal sehingga mendapat apa 

pertanyaan soal. 
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4) Simpulan data proses literasi matematis informan (Sb) pada tahap 
formulate 

Pada tes diagnosis, kelemahan representasi informasi yang ditunjukkan oleh 

inforrnan pada tes awal adalah mengenali aspek masalah atau 

merepresentasikan informasi. Kelemahan ini di atasi dengan pemberian 

scaffolding jenis kegiatan explaining informan diminta membaca soal dengan 

cermat terlebih dahulu agar dapat memahami soal dan kemudian memberikan 

pertanyaan dengan tujuan menggali pengetahuan informan mengenai informasi 

yang ada pada soal. Pada pemberian scaffolding, informan dapat menyebutkan 

langsung secara utuh informasi yang ad.a pada soal. 

Hal ini tei:jadi juga pada pemberian tes evaluasi, dalarn mengenali aspek 

masalah atau merepresentasikan informasi infonnan mao;;ih belum memberikan 

infonnasi langsung secara utuh yang ada pada soal. Untuk itu peneliti 

memberikan scaffolding jenis kegiatan explaining agar informan mampu 

menyebutkan semua informasi 

Pada tcs awal informan menunjukkan kelemahan dalam merancang strategi. 

Kelemahan merancang strategi tersebut di atasi dengan pemberian scaffolding 

berupa reviewing, explaining dan developing conceptual thinking pada tes 

diagnosis maupun pada tes evaluasi. Dengan pemberian scaffolding jenis 

explaining untuk mengarahkan infonnan tentang menentukan yang tepat dalam 

menentukan barang apa saja yang dapat dibeli dan developing conceptual 

thinking untuk menjelaskan dan mengingatkan sambil menggali informasi 

bahwa soal masih berkaitan dengan konsep operasi bilangan mencari diskon 

Pada tes awal informan menunjukkan kelemahan dalam menaksir data pada 

diagram batang. Kelemahan pada langkah ini di atasi dengan memberikan 
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scaffolding berupa explaining, environmental provisions dan reviewing pada 

tes diagnosis. Scdangkan pada tes evaluasi jenis scaffolding yang diberikan 

sedikit dikurangi karena informan dianggap mampu menaksir data pada 

diagram batang dcngan benar. Pemberian scaffolding herupa explaining dan 

environmental provisions diberikan karena peneliti menginginkan informan 

dapat menjelaskan langkah menaksir data pada diagram batang. 

Pada tes awal informan menunjukkan kelemahan dalam mengidentifikasi 

pertanyaan soal. Pada tes diagnosis pencliti memberikan scaffolding jenis 

kegiatan explaining agar informan mampu menggali infonnasi mengenai apa 

pertanyaan pada soal. 

Pada pemberian tes evaluasi peneliti masih memberikan scaffolding jenis 

kegiatan explaining dengan tujuan agar informan mampu menyebutkan apa 

pertanyaan soal. Hal ini dilakukan karena infonnan masih menyebutkan secara 

tidak lengkap apa pertanyaan soal. 

b. Paparan, validasi dan simpulan data kelemahan proses literasi 
matematis tahap employ informan (Sb) dan Pemberian scaffolding 
dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Untuk melakukan diagnosis kelernahan proses literasi matematis informan 

(Sb) pada tipe kelemahan tahap employ peneliti mengajukan pertanyaan 

sebagai berikut 

a) Bagaimana menentukanjwnlah dari data yang ada 

b) Apakah basil penjwnlahan sudah benar 

c) Bagaimana menerapkan operasi bilangan perkalian bilangan terhadap 

bilangan persen 

d) Apakah basil perkalian sudah benar 
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1) Paparan data kelemahan proses literasi matematis tahap employ 
informan (Sb) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Berikut ini adalah hasil tertulis Informan (Sb) pada saat diberikan scaj)Olding 

untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 

, ''"· .. ,, ' ,, .~ ""'.,. ' t_• 

' .. !/•I, 
; ' 1.· 

:. ,- ' 

: "". ,_. -; (-

; { ·~. 
,-.,, 
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Gambar 4.11 
Hasil tertulis infonnan (Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like untuk 
mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 

Selanjutnya berikut ini adalah basil kutipan transkrip wawancara (Sb) pada saat 

diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 
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Kode 
El 

I 
E2 

E3 

E4 

Tabel 4.23 
Transkrip wawancara (Sb) pada saat diberikan scajfoldinf; untuk 
mengatasi kelemahan tahap employ pada tes diagnosis 

--
Wawancara 

p iya boleh ... Berarti sekarang langkah yang pertama ada!ah .. 
Sb: dijumlah dulu 
p dijumlah dulu ya? Coba sekarang dijumlah dulu 
Sb: (siswa menjumlah basil penjumlahan seluruh album mulai bulan Januari 

sampai bulan Juni) 
p (peneliti mengamati dan sesekali mengecek hitungan siswa) 

p Sudah? jumlahnya berapa? 
Sb: sudah ... enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat 
p ya, silakan ditulis! 
Sb: (siswa menuliskan basil penjumlahannya) 

p Sudah? jumlahnya berapa? 
Sb: sudah ... enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat 
P : ya, silakan ditulis! 
Sb: fsiswa menuliskan basil .... niumlahannva) 
p Kemudian setelah dihitungjumlahnya, diapakan? 
Sb: Dikali sepuluh persen 
p Dikali sepuluh persen ... dikali sepuluh persen mencari apa? 
Sb: Uang yang akan disumbangkan 
p lya ... coba ditulis, Sepuluh persen dari penjualan 
Sb: (siswa menuliskan) enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat dikali 

sepuluh persen. Cara menghitungnya gimana, Bu? 
p ini (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat) dikali sepuluh kemudian 

dibagi seratus .. lni dikali sepuluh berapa? 
Sb: (siswa menghitung 16 x 10) 
p lho ... semuanyajangan hanya 16 saja yang dihitung, tapi 16. 374 dikali 10 
Sb: (siswa menghitung 16. 344 dikali 10 kemudian dibagi 100) 
p hasilnya ditulis dulu .. berapa itu? 
Sb: seribu enam ratus ti 0 <i ouluh tuiuh koma emoat 
Sb: (siswa menuliskan) enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat dikali 

sepuluh persen. Cara menghitungnya gimana, Bu? 
p ini (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat) dikali sepuluh kemudian 

dibagi seratus .. lni dikali sepuluh berapa? 
Sb: (siswa menghitung 16 x 10) 
p lho ... semuanyajangan hanya 16 saja yang dihitung, tapi 16. 374 dikali IO 
Sb: (siswa menghitung 16. 344 dikali 10 kemudian dibagi 100) 
p hasilnya ditulis dulu .. berapa itu? 
Sb: seribu enam ratus tioa nuluh tuiuh koma emoat 

Berdasarkan basil tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas 

dapat diketahui bahwa 

171 

a) Setelah rnenaksir jurnlah album yang terjual baik dari band kuda 

terbang maupun dan Gajah Perkasa infonnan menjumlah seluruh hasil 

penjualan album tersebut mulai bulan Januari hingga bulan Juni 
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b) lnfonnan menyatakanjumlah album yang terjual adalab !6.374 

c) Setelah menjumlah album yang terjual informan lagi melakukan 

perhitungan lOo/o dari penjualan dengan cara nlengalikan 16374 dengan 

10% 

d) Informan melakukan kesalahan penghitungan pada saat mengalikan 

16374 dengan JO 

c) lnfonnan menyatakan hasil perkalian 16.374 dikali 10% adalah 1634,4 

f) Infonnan kesulitan menentukan jurnlah I Oo/o dari album dalam rupiah 

g) Dengan pemberian scaffolding informan menentukan jurnlah 1 Oo/o dari 

album dalarn rupiah adalah dengan cara mengalihkan 1634,4 dengan 

Rp45.000 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sb) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap employ pada tes evaluasi 
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Gambar4.12 
I-Iasil tertulis informan (Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like untuk 
mengatasi kelemahan tahap employ pada tes evaluasi 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara 

(Sb) pada saat diberikan scqffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

employ pada tes evaluasi 
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El 

E2 

EJ 

E4 

Tabel 4.24 
Transkrip wawancara (Sb) pada saat diberikan scaffolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap employ pad.ates evaluasi 

p Iya sekarang coba dikerjakan dulu 
Sb (siswa mengerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya) 
p sudah dijumlah? berapajumlahnya 
Sb 320809 
p : setelah di iumlah langkah selaniutnva ana? 
Sb' dijumlah kemudian dikali 80o/o 
p !ya sekarang coba dikcrjak.an dulu 
Sb' (siswa mengerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya) 
p sudah dijumlah? berapajumlahnya 
Sb 320809 

p cara mencarinya nanti bagaimana? 
Sb' dijwnlah kemudian dikali 80o/o 
p itu mencari apa? 
Sb' uang yang harus dibayar 
p setelah itu? itu tadi sudah jumlah uangnya? 
Sb' Belum Bu 800/o dari jumlah telur seluruhnya 
p Kalau mencari jumlah uang yang hams dibayarkan nanti caranya bagaimana? 
Sb' setelah ketemu 80o/o nya dikali Rpl 1.000 
p Iya sekarang coba dikerjakan dulu 

Sb ' (siswa mengerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya) 
p sudah dijumlah? berapa jumlahnya 
Sb' 320809 
p setelah dijumlah Jangkah selanjutnya apa? 
Sb' dikali 80% 
p 80')-~ tadi untuk mencari apa? 
Sb' 800/o darijumlah telur. (siswa kembali menghitung perkalian 80% dikali 

320.809) 
p : sudah ketemu hasil perkaliannya berapa? 
Sb ' 256.647.2. 
Sb' dikali 80o/o 
p 80o/o tadi untuk mencari apa? 
Sb' 80% darijumlah telur. (siswa kembali menghitung perkalian 80% dikali 

320.809) 
p sudah ketemu hasil perkaliannya berapa? 
Sb' 256.647,2. (siswa kembali melanjutkan pekerjaan dengan mengalikan 

256.647,2 dengan 11.000/ 
p : lya ini 256647,2 dikali? 
Sb' 11.000, Bu 
p : Jya coba dikalikan. lya berarti itu mencari apa? mencari apa sekarang? 
Sb : jumlah uang yang harus disetorkan (siswa menuliskan dan menghitung hasil 

perkalian) 
p : Ya .. sudah ketemu jawabannya 
Sb: Sudah Bu 

Berdasarkan basil tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas 

dapat diketahui bahwa 
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a) Setelah menaksir jumlah telur ayam dan itik yang terjual mulai hari 

Senin hingga hari Sabtu informan menjumlahkan semua telur tersebut 

b) Setelah menghitung jumlah telur infonnan menyatakan bahwa jumlah 

telurnya adalah 320. 809 

c) Setelah menghitung jumlah telur keseluruhan informan mengalikan 

nya dengan 80% 

d) Informan menyatakan basil perkalian jumlah telur dengan 80°/o 

adalah 256. 647,2 

e) Setiap menyatakan agar menemukan berapa uang yang harus 

disetorkan kepada peternak maka caranya adalah menghitung 80% 

dari jumlah telur dengan Rp 11.000 

2) Validasi data literasi matematis tahap employ informan (Sb) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data 

pada tahap employ tes diagnosis dan paparan data pada wawancara tes 

evaluasi. Data-data tersebut dikelompokkan, disederhanakan, dan 

ditransformasikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.25 
Valida<;j data pcmberian cajfoldinK tahap employ pada tes diagnosis 
dan tes evaluasi 

Kode Data hasil wawancara tes diagnosis Data basil wawancara tes evaluasi 

El a) Setelah menaksir jumlah a) setelah menaksir jumlah telur 
album yang terjual baik dari ayam dan itik yang terjual 
band kuda terbang maupun mulai hari Senin hingga hari 
dan Gajah Perkasa informan Sabtu informan 
menjumlah seluruh hasil menjumlahkan semua telur 
penjualan album terse but terse but 
mulai bu Ian Januari hingga 
bulan Juni 

E2 b) lnforman menyatakan jumlah b) setelah menghitungjumlah 
album yang terjual adalah telur infonnan menyatakan 
16.374 bahwajumlah telumya adalah 

320.809 

E3 c) Setelah menjumlah album c) setelah menghitungjumlah 
yang terjual informan Jagi telur keseluruhan informan 
melakukan pcrhitungan 10°/o mengalikan nya dengan 80o/o 
dari penjualan dengan oarn d) informan menyatakan hasil 
mengalikan 16374 dengan perkalian jumlah telur dengan 
I O"/o 80% adalah 256. 647,2 

d) lnfonnan melakukan 
kesalahan penghitungan pada 

""' mengalikan 16374 
dengan 10 

e) lnforman menyatakan has ii 
perkalian 16.374 dikali 10% 
adalah 1634,4 

E4 0 lnfonnan kesulitan e) lnfonnan menyatakan agar 
menentukan jumlah 10°/o dari menemukan berapa uang yang 
album dalam rupiah harus disetorkan kepada 

g) Dengan pemberian petemak maka caranya adalah 
,_"icqffo/ding informan menghitung 80% dari jumlah 
menentukan jumlah JOo/o dari telur dengan Rp 11.000 
album dalam rupiah adalah 
dengan eara mengalihkan 
1634,4 denP:tn Rni15.000 
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Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi 

dari wawancara untuk. menyelesaikan soal PISA-Like pada tahap employ baik 

itu pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. jadi data yang diperoleh 

disimpulkan merupakan data valid. 
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3) Scaffolding informan (Sb) pada tahap employ 

Bcrikut disajikan tabcl pemberian scqffO/ding selama informan (Sb) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tcs evaluasi pada tahap employ 

Tabel 4.26 
Pemberian scqffolding tahap employ pada informan (Sb) selama 
mengerjakan tes diagnosis dan tes evaluasi 

Kode Tes diaonosis Tes evaluasi 
Data hasil wawancara Scnuo/dinP Data hasil wawancara Scano/di"'" 

El p iya boleh ... Berarti explaining, p Kalau mencari 
sekarang langkah developing jumlah uang yang 
yang pertama conceptual harus dibayarkan 
adalah ... thinking nanti caranya 

Sb' dijumlah dulu bagaimana? 
p dijumlah dulu ya? Sb o (siswa 

Coba sekarang di mengerjakan 
jumlah dulu sesuai dengan 

Sb' (siswa menjumlah rencana yang telah 
hasil penjumlahan ditetapkannya) 
seluruh album mulai p sudah dijumlah? 
bulan Januari berapajumlahnya 
sampai bulan Juni) Sb ' 320809 

p (peneliti mengamati p setelah dijumlah 
dan sesekali langkah 
mengecek hitungan selanjutnya apa? 
siswa) 

p Sudah? jumlahnya 
berapa? 

Sb o sudah ... enam belas 
ribu tiga ratus tujuh 
puluh empat 

p ya, silakan ditulis! 
Sb' (siswa menuliskan 

has ii 
penjumlahannya) 

E2 p Sudah? jumlahnya Sb : dijumlah kemudian 
berapa? dikali 800/o 

Sb' sudah ... enam belas p lya sekarang coba 
ribu tiga ratus tujuh dikerjakan dulu 
puluh empat Sb' (siswa 

p ya, silakan ditulis! mengerjakan 
Sb' (siswa menuliskan sesuai dengan 

has ii rencana yang telah 
penjumlahannya) ditetapkannya) 

p sudah dijumlah? 
berapajumlahnya 

Sb ' 320809 

E3 p Kemudian setelah explaining p : cara mencarinya explaining 
dihitun g jumlahnya, developing nanti bagaimana? 
dfapakan? conceptual Sb : dijumlah kemudian 

Sb' Dikali ., ...... uluh thinkin~ dikali SO-ID 
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persen p itu mencari apa? 
p Dikali sepuluh Sb uang yang harus 

persen ... dikali dibayar 
sepuluh persen p setelah itu? itu tadi 
mencari apa? sudahjumlah 

Sb' Uang yang akan uangnya? 
disumbangkan Sb : Belum Bu 80°/o 

p Iya ... coba ditulis, dari jumlah telur 
Sepuluh persen dari seluruhnya 
penjualan p Kalau mencari 

Sb' (siswa menuliskan) jumlah uang yang 
enam belas ribu tiga harus dibayarkan 
ratus tujuh puluh nanti caranya 
empat dikali sepuluh bagaimana? 
persen. Cara Sb' setelah ketemu 
menghitungnya 80o/o nya dikali 
gimana, Bu? Rpll.000 

p ini (enam belas ribu p lya sekarang coba 
tiga ratus tujuh dikerjakan dulu 
puluh empat) dikali Sb (siswa 
sepuluh kemudian mengerjakan 
dibagi seratus .. Ini sesuai dengan 
dikali sepuluh rencana yang telah 
berapa? ditetapkannya) 

Sb' (siswa menghitung p sudab dijumlah? 
16 x 10) berapa jumlahnya 

p Jho ... semuanya Sb ' 320809 
jangan hanya 16 saja p setelah di jumlah 
yang dihitung, tapi Jangkah 
16. 374 dikali JO selanjutnya apa? 

Sb' (siswa menghitung Sb' dikali 80% 
16. 344 dikali 10 p 80% tadi untuk 
kemudian dibagi mencari apa? 
100) Sb' 80o/o darijumlah 

p hasilnya ditulis telur. (siswa 
dulu .. berapa itu? kembali 

Sb' seribu enam ratus menghitung 
tiga puluh tujuh perkalian 800/o 
koma empat dikali 320.809) 

p sudah ketemu hasil 
perkaliannya 
berapa? 

Sb ' 256.647,2. 
E4 Sb' (siswa menuliskan) Explaining. Sb : dikali 800/o explaining 

enam belas ribu tiga developing p 800/o tadi untuk 
ratus tujuh puluh conceptual mencari apa? 
empat dikaJi sepuluh thinking Sb : 800/o dari jumlah 
persen. Cara telur. (siswa 
menghitungnya kembali 
gimana, Bu? menghitung 

p ini (enam belas ribu perkalian 800/o 
tiga ratus tujuh dikali 320.809) 
puluh empat) dikali p sudah ketemu basil 
sepuluh kemudian perkaliannya 
dibagi seratus .. lni berapa? 
dikali sepuluh 
bera-h? Sb : 256.647 ? .. fsiswa 
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Sb: (siswa menghitung kembali 
16 x 10) melanjutkan 

p lho ... semuanya pekerjaan dengan 
jangan hanya 16 saja mengalikan 
yang dihitung, tapi 256.647,2 dengan 
16. 374 dikali JO 11.000/ 

Sb: (siswa menghitung p !ya ini 256647,2 
16. 344 dikali I 0 dikaJi? 
kemudian dibagi Sb: 11.000, Bu 
100) p !ya coba dikalikan. 

p hasilnya ditulis lya berarti itu 
dulu .. berapa itu? mencari apa? 

Sb: seribu enam ratus mencari apa 
tiga puluh tujuh koma sekarang? 
em pat Sb : jumlah uang yang 

harus disetorkan 
(siswa menuliskan 
dan menghitung 
basil perkalian) 

p Ya .. sudah ketemu 
jawabannya 

Sb : Sudah Bu 

Pada tahap employ jenis scafjOlding yang diberikan oleh peneliti 

kepada informan Sb adalah sebagai berikut: 

a) Kode kelemahan El operasi penjwnlahan. Peneliti pada pemberian tes 

diagnosis memberikan scaffolding berupa explaining dan developing 

conceptual thinking. Pemberian scaffolding terscbut ditujukan agar 

infonnan dapat menjelaskan dan menerapkan langkah penyelesaian secara 

tepat dengan n1enerapkan operasi bilangan. Pada tes evaluasi peneliti 

tidak memberikan scaffolding karena dianggap informan telah mampu 

menghitungjumlah telur itik dan telur ayam. 

b) Tipe kelemahan E2 adalah kelemahan dalam menghitung has ii 

penj urnlahan. Pada tes diagnosis maupun pada pemberian tes evaluasi 

peneliti tidak memberikan scaffolding karena dianggap informan telah 

mampu menentukan hasil penjumlahan. 

c) Tipe kelemahan E3 adalah kelemahan melakukan operasi bilangan 

persen. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pada tes diagnosis peneliti 
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memberikan scaffolding berupa explaining dan developing conceptual 

thinking. Pernberian scaffolding ini dikarenakan pada waktu mengerjakan 

tes diagnosis informan melakukan kesalahan dalam menentukan hasil 

operasi perkalian. Untuk itu perlu diarahkan agar rnenjelaskan dan 

menerapkan operasi perkalian dengan benar. Pada tes evaluasi pernberian 

scaffolding lebih dikurangi karena infonnan dianggap telah mampu 

menerapkan langkah yang seharusnya dilakukan. Pemberian scaffolding 

Hanya berupa explaining. 

d) Sub tipe kelemahan E4 adalah kelemahan menghitung basil persentase. 

Pada tes diagnosis informan menunjukkan langkah yang salah dalam 

menghitung hasil persentase. lJntuk itu peneliti memberikan scaffolding 

berupa explaining dan developing conceptual thinking. Informan 

diarahkan agar mcnjelaskan dan menerapkan operasi perkalian dengan 

benar. Sedangkan pada tes evaluasi pemberian scaffolding lebih dikurangi 

itu hanya memberikan scaffolding berupa explaining karena informan 

dianggap telah mampu menentukan basil persentase 

4) Simpulan data proses literasi matematis informan (Sb) pada tahap 
employ 

Pada tes awal informan menunjukkan kelemahan dalam menentukan 

hasil operasi penj11mlahan hal ini terlihat dari informan yang tidak melakukan 

prosedur tersebut padahal prosedur tersebut harus dilakukan untuk 

menentukan penyelesaian permasalahan. Untuk itu peneliti pada pemberian 

tes diagnosis memberikan scaffolding berupa explaining dan developing 

conceptual thinking. Pemberian scaffolding tersebut ditujukan agar informan 

Pemberian scaffolding ini dikarenakan pada informan melakukan kesalahan 
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dalam melakukan operasi perkalian. Untuk itu perlu diarahkan agar 

menjelaskan dan menerapkan operasi perkalian dengan benar. Pada tes 

evaluasi peneliti tidak men1berikan scaffolding karena dianggap informan 

telah rnampu menghitung jumlah telur itik dan telur ayam 

Pada sub tipe menghitung hasil penjumlahan informan tidak 

menunjukkan kelemahan baik pada tes diagnosis maupun tes evalua">i peneliti 

tidak memberikan scaj}Olding karena dianggap informan telah mampu 

menentukan hasil penjumlahan dengan benar. 

Pada tes awal informan tidak menunjukkan langkah mengerjakan 

dengan menghitung persentase terhadap jumlah seluruh album. Untuk itu 

dikategorikan informan lemah dalam menghitung persentase terhadap besaran 

tertentu berdasarkan data yang diberikan. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut pada tes diagnosis peneliti rnernberikan scaffolding berupa 

explaining dan developing conceptual thinking. Pemberian scaffolding ini 

dikarenakan pada waktu mengerjakan tes diagnosis informan melakukan 

kesalahan dalam menentukan hasil operasi perkalian. Untuk itu perlu 

diarahkan agar menjelaskan dan menerapkan operasi perkalian dengan benar. 

Pada tes evaluasi pemberian scaffolding lebih dikurangi karena inforrnan 

dianggap telah mampu menerapkan langkah yang scharusnya dilakukan. 

Pemberian scaffolding hanya berupa explaining yaitu menggali inforrnasi 

agar siswa menjelaskan bagaimana cara mengalikan bagian dari keseluruhan 

terhadap uang sebesar Rpl 1.000,00 

Pada kelemahan menghitung basil persentase, informan menunjukkan 

langkah yang salah dalam menghitung basil persentase pada pemberian tes 
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diag11osis. Untuk itu peneliti memberikan scaffolding berupa explaining dan 

developing conce1Jtual thinking. Informan diarahkan agar menjelaskan dan 

1nenerapkan operasi perkalian dengan benar. Sedangkan pada tes evaluasi 

pemberian scqf!olding lebih dikurangi itu hanya memberikan scaffolding 

berupa explaining karena informan dianggap telah mampu menentukan hasil 

persentase. 

c. Paparan, validasi dan simpulan data kelemahan proses literasi 
matematis tahap interpret informan (Sb) dan Pemberian scaffolding 
dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Untuk melakukan diagnosis kelemahan proses literasi matematis 

informan (Sb) pada tipe kelemahan tahap interpret peneliti mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut 

a) Bagaimana cara menafsirkan solusi yang sesuai dengan permasalahan 

yang diberikan? 

b) Bagaimana mengomunikasikan penjelasan dan argumen yang sesuai 

dengan konteks permasalahan? 

1) Paparan data kelemahan proses literasi matematis tahap interpret 
informan (Sb) pada tes diagnosis dan tes evaluasi beserta Pemberian 
scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sb) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes 

diagnosis 
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Gambar 4.13 
Hasil tertulis informan (Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes diagnosis 
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Selanjutnya berikut ini adalah basil kutipan transkrip wawancara 

(Sb) pad.a saat diberikan scaffolding untuk mcngatasi kelemahan tahap 

interpret pada tes diagnosis 
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Tabel 4.27 

Transkrip wawancara (Sb) pada saat diberikan sc:affolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes diagnosis 

Wawancara 
-p . Berarti sekarang berapa rupiah yang akan disumb.lngkan? 

Cara mcncarinya? 
Sb: I 634,4, Bu .... Eeee .. (siswa berpikir) 
p : kalo satu alburnnya empat puluh lima ribu, nah kalo sekian 

albwn (1634,4) albwn itu berapa? Caranya diapakan?i 
Sb: dibagi, Bu ... 
p Kalo satu album, satu album harganya berapa? 
Sb: empat puluh lllna ribu, Bu .. 
p : kalo dua album berapa? 
Sb: 45.000 ditarnbah 45.000, Bu 
p : iya berapa? 
Sb: ( siswa menghitung) sembilan puluh ribu, Bu 
P : iya ... atau dari empat puluh lima ribu dikali dua 

kalau tiga album .... ? 
Sb: dikali tiga, Bu. 
P : Nah sekarang kalau seribu enam ratus tiga puluh ernpat 

koma empat album, berarti diapakan? 
Sb: dikali, Bu 
p : dikali ... berapa kali berapa? 
Sb: dikali tiga, Bu .. 
p : dikali tiga? Diulangi, ya ... 

Kalo satu album empat puluh lima ribu. 
Tadi kali 2 album berarti empat puluh lima ribu di ... 

Sb : kali dua, Bu 
p : Kalau tiga album berarti ... 
Sb: empat puluh lima ribu kali tiga 
p : nah sekarang kalau seribu enam ratus tiga puluh empat 

koma empat album, berarti? 
Sb: empat puluh liina ribu dikali seribu enam ratus tiga puluh 

empat koma empat album 
p : Jya ... nah sekarang ditulis, Jumlah uang yang akan 

diswnbangkan 
Sb: (menuliskan kemudian menghitung basil perkalian) 
P : berapa tadi? 
Sb: tujub pulub tiga juta Iima ratus em pat pulub delapan ribu 
p : iya ditulis di sini ( menunjuk tempat menulis basil 

perkalian) 
Sb: (siswa menulis) 

p : iya berarti kesimpulannya apa? Apakab sudah terjawab 
pertanyaanya? 

Sb: sudab, Bu 
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P : Sudah .. Kcsimpulannya apa? 
Sb: Uang yang aka11 disumbangkan oleh panorama record 

sebesar tujuh puluh tiga juta lima ratus cmpat puluh 
dclapan ribu 

P Iya ... silakan dituliskan kesimpulannya. 

Berdasarkan ha<>il tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas 

dapat diketahui bahwa 

185 

a) Informan kesulitan menentukan uang yang akan disumbangkan setelah 

mengetahui lOo/o darijumlah album. 

b) Peneliti memberi bantuan dengan menggali kembali pengetahuan 

mengenai perbandingan senilai 

c) Setelah diberi bantuan oleh peneliti, infonnan menyatakan cara 

menghitung uang yang akan disumbangkan Panorama Record dicari 

dengan cara mengalikan 10% dari jumlah album yang terjual dengan harga 

per album yaitu Rp 45.000,00 

d) Informan menyimpulkan bahwa Besar uang yang akan disumbangkan oleh 

Panorama Record adalah sebesar Rp 73.548.000,00 

Berikut ini adalah basil tertulis Informan (Sb) pada saat diberikan 

scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap interpret pada tes evaluasi 

' •. 
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Gambar 4. 14 
Hasil tertulis inforrnan (Sb) dalam menyelesaikan soal PISA-like 
untuk rnengatasi kelemahan tahap interpret pada tes evaluasi 

186 
44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



187 

Selanjutnya berikut ini adalah hasil kutipan transkrip wawancara 

(Sb) pada saat diberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tahap 

interpret pada tes evaluasi 

II 

12 

Tabel 4.28 
Transkrip wawancara (Sb) pada saat diberikan scaffolding untuk 
mengatasi kelemahan tahap interpret pada tcs evaluasi 

p : Kalau mencari jumlah uang yang harus dibayarkan nanti caranya 
bagaimana? 

Sb: setelah ketemu 80% nya dikali Rp 11.000 
p : !ya sekarang coba dikerjakan dulu 
Sb: (siswa mengerjak.an sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkannya) 
p : sudah dijumlah? berapajumlahnya 
Sb: 320809 
p : setelah di jwnlah langkah selanjutnya apa? 
Sb : dikali 80% 
p : 80o/o tadi untuk mencari apa? 
Sb: 80o/o dari jumlah telur. (siswa kembali menghitung perkalian 80~0 

dikali 320.809) 
p : sudah ketemu hasil perkaliannya berapa? 
Sb: 256.647,2. (siswa kembali melanjutkan pekerjaan dengan 

mengalikan 256.647,2 dengan 11.0001 
p : !ya ini 256647,2 dikali? 
Sb : I 1.000, Bu 
p : Iya coba dikalikan. lya berarti itu mencari apa? mencari apa 

sekarang? 
Sb: jumlah uang yang harus disetorkan (siswa rnenuliskan dan 

menghitung basil perkalian) 
p : Ya .. sudah ketemu jawabannya 
Sb: SudahBu 
p : itu tadi mencari apa? 
Sb : uano vanl! harus disetorkan 
s : lya berarti ditulis kesimpulannya 
p : (siswa menuliskan kesimpulannya) 
s : Ya sudah betul langkah-langkahnya dan kesimpulannya? 
p : (siswa Mengecekjawabannya) 

Iva bu sudah 

Berdasarkan basil tertulis (Sb) dan kutipan wawancara di atas 

dapat diketahui bahwa 
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a) Informan menyatakan cara mencari cara mencarijumlah uang yang 

harus dibayarkan Pak Sukri kepada petemak dicari dengan cara 

menghitung 80o/o dari jumlah telur itik dan ayam yang sudah terjual 

kemudian dikalikan dengan harga telur per kilo yaltu Rp 11.000,00 

b) Infonnan dapat menyatakan cara mencari besamya uang yang akan 

dibayarkan tanpa bantuan peneliti 

c) Siswa mneyatakan bahwa besar uang yang harus disetorkan Pak Sukri 

kepada petemak adalah sebesar Rp 2.823.119.200,00 

2) Validasi data literasi matematis tabap interpret informan (Sb) 

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan paparan data 
pad.a tahap interpret tcs diagnosis dan paparan data pada tes evaluasi. Data
data tersebut dikelompokkan, disederhanakan , dan ditransfonnasikan dalam 
tabel berikut ini. 

Kode 

Tl 

Tabel 4.29 
Validasi data pemberian scaffolding tahap interpret pada tes 
diagnosis dan tes evaluasi 

Data basil wawancara tes Data basil wawancara tes 
dia2nosis evaluasi 

a) Inform an kesulitan a) Infonnan menyatakan 
menentukan uang yang cara mencan cara 
akan diswnbangkan mencari j umlah uang 
setelah mengetahui I Oo/o yang hams dibayarkan 
dari jwnlah albwn. Pak Sukri kepada 

b) Peneliti memberi bantuan petemak dicari 
dengan menggali dengancara 
kembali pengetahuan menghitung 80% dari 
mengenai perbandingan jumlah telur itik dan 
senilai ayarn yang sudah 

c) Setelah diberi bantuan terjual kemudian 
oleh peneliti, informan dikalikan dengan 
menyatakan cara harga telur per kilo 
menghitung uang yang yaltu Rp 11.000,00 
akan diswnbangkan b) Informan dapat 
Panorama Record dicari menyatakan cara 
dengan cara mengalikan mencari besamya 
10% dari jwnlah album uan2 vana akan 
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yang terjual dengan 
harga per albu1n yaitu Rp 
45.000,00 

d) Inforrnan menyimpulkan 
bahwa Besar uang yang 
akan disumbangkan oleh 
Panorama Record adalah 
sebesar Rp 
73.548.000,00 

dibayarkan tanpa 
bantuan peneliti 

189 

c) Siswa mneyatakan 
bahwa besar uang 
yang hams disetorkan 
Pak Sukri kepada 
petemak adalah 
sebesar Rp 
2.823.119.200,00 

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi 

dari wawancara untuk menyelesaikan soal PISA-Like pada tahap interpret 

baik itu pada tes diagnosis maupun pada tes evaluasi. jadi data yang 

diperoleh disimpulkan merupakan data valid. 

3) Scaffolding informan (Sb) pada tahap interpret 

Berikut disajikan tabel pemberian scqffolding selama infonnan (Sb) 

mengerjakan soal tes diagnosis dengan soal tes evaluasi pada tahap interpret 

Tabel 4.30 
Pemberian scaffolding tahap interpret pada informan (Sb) selama 

. ak t a· . dan t I . menger1: an es 1avnos1s es eva uas1 

Kode 
Tes diMnosis Tes evaluasi 

Data hasil wawancara Scano/ding Data hasil wawancara Scatfoldinfl. 
11 p : Berarti sekarang berapa Developing p : Katau mencari explaining 

rupiah yang akan conceptual jumlah uang yang 
disum bangkan? Cara thinking, harus dibayarkan 
mencarinya ? explaining nanti caranya 

Sb: 1634,4, Bu .... Eeee .. bagaimana? 
(siswa berpikir) Sb : setelah ketemu 

p kalo satu albumnya 80% nya dikali 
empat puluh Jima ribu, Rpl 1.000 
nah kalo sekian album ( p lya sekarang coba 
1634,4) album itu dikerjakan dul u 
berapa? Caranya Sb : (siswa 
diapakan?i mengerjakan 

Sb: dibagi, Bu ... sesuai dengan 
p Kalo satu album, satu rencana yang telah 

album harganya berapa? ditetapkannya) 
Sb: empat puluh lima ribu, p sudah dijumlah? 

Bu .. berapa jumlahnya 
p kalo dua album berapa? Sb : 320809 
Sb: 45.000 ditambah p setelah di jumlah 

45.000, Bu langkah 
P : iya berapa? selanjutnya apa? 
Sb : ( siswa menohitunol 
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,--- -
sembilan puluh ribu, Bu Sb dikali 80o/n 

p - iya ... atau dari empat p 80% tadi untuk 
puluh lima ribu dikali mencari apa? 
d"' Sb ' 80% dari jumlah 
kalau tiga album .... ? telur. (siswa 

Sb' dikali tiga, Bu. kembali 
p Nah sekarang kalau menghitung 

seribu enam ratus tiga perka1ian 80o/o 
puluh empat koma dikali 320.809) 
empat album, berarti p sudah ketemu hasil 
diapakan? perkaliannya 

Sb' dikali, Bu berapa? 
p dikali ... berapa kali Sb 256.647.2. (siswa 

berapa? kembali 
Sb: dikali tiga, Bu .. melanjutkan 
p dikali tiga? Diulangi, pekerjaan dengan 

ya ... mengalikan 
Kala satu album empat 256.647 ,2 dengan 
puluh lima ribu. I LOOO/ 
Tadi kali 2 albwn p !ya ini 25664 7 ,2 
berarti empat puluh lima dikali? 
ribu di ... Sb 11.000, Bu 

Sb' kali dua, Bu p Tya coba dikalikan. 
p Kalau tiga album Iya berarti itu 

berarti ... mencari apa? 
Sb' empat puluh lima ribu mencari apa 

kali tiga sekarang? 
p nah sekarang kalau Sb : jumlah uang yang 

seribu enam ratus tiga harus disetorkan 
puJuh empat koma (siswa menuliskan 
empat album, berarti? dan menghitung 

Sb' empat puluh Jima ribu hasil perkaJian) 
dikali seribu enam ratus p Ya .. sudah ketemu 

I 
tiga puluh empat koma jawabannya 
empat album Sb : Sudah Bu 

p !ya ... nah sekarang p itu tadi mencari 
ditulis, Jumlah uang apa? I 
yang akan Sb uang yang harus ' 
disumbangkan disetorkan 

Sb' (menuliskan kemudian 
menghitung basil 
perkalian) 

p berapa tadi? 

Sb' tujuh puluh tiga juta 
lima ratus empat puluh 
delapan ribu 

p iya ditulis di sini ( 
menunjuk tempat 
menulis hasil perkalian) 

Sb : f siswa menulis} 
12 p iya berarti Developing s lya berarti ditulis reviewing 

kesimpulannya apa? conceptual kesimpulannya 
Apakah sudah tcrjawab thinking, p (siswa menuliskan 
pertanyaanya? reviewing kesimpulannya) 

Sb' sudah, Bu s Ya sudah betul 
p Sudah .. Kesimpulannya langkah-

apa? langkahnya dan 
Sb: Uane: van2 akan kesimpulannya? 
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disumbangkan oleh p (siswa Menge eek 
panorama record jawabannya) 
sebesar tujuh puluh tiga lya bu sudah 
juta lima ratus empat 
puluh delapan ribu 

p !ya ... silakan dituliskan 
kesimoulannva. 

Pada tahap interpret jenis scaffolding pada tahap interpret yang 

diberikan oleh peneliti kepada infonnan Sb adalah sebagai berikut: 

a) Kode kelemahan 11 kelemahan rnenafsirkan. Peneliti pada pemberian tes 

diagnosis memberikan scaj}O/ding berupa devel<1ping conceptual thinking 

dan explaining. Pada pemberian scaffolding ini infonnan diarahkan agar 

menjelaskan dan mengaitkan basil yang diperoleh dengan apa yang 

ditanyakan oleh soal. Pada tes evaluasi peneliti hanya memberikan 

scaffolding berupa explaining. Pada pemberian scaffolding ini informan · 

diminta menjelaskan bagaimana menyajikan basil yang diperoleh dari apa 

yang ditanyakan oleh soal 

b) Tipe kelemahan 12 adalah kelemahan dalam mengomunikasikan. Pada tes 

diagnosis peneliti memberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan 

tersebut berupa developing concepluu/ Jhi11king dan reviewing. Pemberian 

scaffolding jenis developing conceptual thinking dilakukan dengan 

mengarahk.an infonnan untuk dapat menarik kesimpulan secara benar. 

Pemberian scaffolding jenis reviewing dilakukan dengan mengarahkan 

siswa agar meninjau ulang basil penyelesaian yang didapat. Sedangkan 

pada pemberian tes evaluasi peneliti memberikan scaffolding jenis 

reviewing. 
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4) Simpulan data proses literasi matematis informan (Sb) pada tahap 
interpret 

Pada tes awal inforrnan menunjukkan kelemahan dalam menafsirkan 

solusi ha! ini terlihat dari informan yang tidak rnelakukan prosedur tersebut 

pada basil pekerjaannya. lJntuk itu pencliti pad.a pemberian tcs diagnosis 

rnemberikan scqffolding bcrupa developing conceptual thinking. Pemberiru1 

scaffolding jenis developing conceptual thinking ditujukan agar informan 

dapat mengingat kembali konsep perbandingan senilai yang dapat digunakan 

untuk menyimpulkan berapa besar uang yang harus dibayarkan Pak Sukri 

kepada petemak ayam dan itik. Pemberian scaffolding jenis explaining 

ditujukan agar peneliti dapat menggali informasi dari informan tentang cara 

menafsirkan solusi dari pennasalahan yang diberikan. 

Pad.a tes evaluasi pcneliti hanya memberikan scaffolding berupa 

explaining. Artimya jika dibandingkan dengan tes diagnosis, pada tes 

evaluasi ini jenis scaffolding sudah dikurangi karena peneliti menganggap 

infonnan sudah mampu penafsirkan solusi yang sesuai dengan pennasalahan 

yang diberikan melalui perbandingan senilai. 

Pad.a tes awal informan menunjukkan kelemahan mengomunikasikan. 

Hal ini terlihat dari penjelasan dan argumen untuk menyimpulkan jawaban 

yang belum sesuai dengan dengan konteks permasalahan. Pad.a tes diagnosis 

peneliti memberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tersebut berupa 

developing conceptual thinking dan reviewing dengan tujuan untuk 

menggali informasi dari informan rnengenat bagaimana cara 

mengomunikasikan penjelasan dan argumen yang sesuai dengan konteks 

permasalahan. Sedangkan pada pemberian scaffolding jenis reviewing pada 
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tes diagnosis dan tes evaluasi diberikan dengan tujuan agar informan 

memeriksa jawaban dan pengambilan kcsimpulan apakah sudah sesuai 

dengan pennasalahan yang dbcrikan. 

C. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disajikan pembahasan mengenai kelemahan pcncrapan 

proses literasi matematis clan Pembcrian scaffolding pada infonnan Sa dan Sb 

1. Kelemahan penerapan proses literasi matematis dan Pemberian 
scaffolding pada informan Sa 

a. Kelemahan tabapformulate dan Pemberian scaffolding 

Pada penelitian ini infonnan (Sa) menunjukkan kelemahan pada tahap 

formulate diantaranya kelemahan representasi informasi, kelemahan 

mengidentifikasi pertanyaan soal, dan kelemahan dalam merancang strategi. 

Kelemahan merepresentasikan infonnasi di atasi dengan pemberian 

scaffolding jenis kegiatan explaining yaitu dengan meminta infonnan 

membaca soal dengan cennat terlebih dahulu agar dapat memahami soal 

dan menyebutkan semua informasi yang ada pada soal. Pada pemberian tes 

evaluasi informan masih belum memberikan infonnasi secara utuh yang 

ada pada soal. Untuk itu diberikan scaffoldi11g berupa explaining agar 

informan mampu menyebutkan semua informasi. 

Kelemahan infonnan (Sa) pada tahap formulate sesuai dengan 

penelitian Simalango, at al. (2018) yang memaparkan bahwa kesulitan siswa 

yang paling dominan dalam menyelesaikan masalah adalah memahami soal 

dan mengubah pennasalahan ke dalarn bentuk matematika. Katimah, et al. 

(2017) memberikan arahan bahwa untuk kesulitan memaharni soal 
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(understanding the problem) scaffolding yang dapat diberikan adalah 

explaining. Azriati dan Surya (2017) memberikan petunjuk bahwa pada 

langkah memahami masalah siswa seharusnya dapat menyatakan dengan 

jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

b. Kelemahan tahap employ dan pemberian scaffolding 

Tahap employ merupakan tahap pemecahan masalah dengan 

menerapkan konsep matematika, fakta, prosedur dan penalaran yang 

digunakan untuk memecahkan pennasalahan matematika yang sudah 

dirumuskan untuk mendapatkan hasil yang matematis. Azriati dan Surya 

(2017) menyatakan dalam 1nenyelesaikan masalah diperlukan kegiatan 

menerapkan rencana strategi dan mernperhatikan langkah yang dilakukan 

apakah sudah sesuai dan memenuhi va1iditas argwnen yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Kelemahan informan (Sa) pada tahap employ terletak pada langkah 

me11erapkan operasi bilangan yaitu menghitung harga diskon ditunjukkan 

oleh siswa yang tidak menghitung harga diskon sesuai dengan prosedur 

yang seharusnya. Pada saat pemberian tes diagnosis informan juga 

menyatakan lupa bagaimana cara menghitung diskon dan bagaimana cara 

menghitung pecahan persen. Selain itu informan juga menunjukkan ketidak. 

telitian dalam melakukan penghitungan. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut maka peneliti memberikan scaffolding berupa reviewing, 

developing conceptual thinking dan explaining. Kelemahan berikutnya 

adalah rnenerapkan operasi bilangan berupa menghitwig harga. Informan 

hanya melakukan kesalahan berupa penulisan perseratus dan persen yang 
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ditulis secara bersamaan untuk itu peneliti hanya memberikan scaffolding 

berupa reviewing Informan (Sa) menunjukkan kelemahan dalam 

menerapkan operasi bilangan yaitu menghitung harga barang setelah diskon 

dari prosedur yang seharusnya digunakan. Hal ini ditunjukkan dari basil 

pekerjaan siswa yang tidak melakukan langkah tersebut. Pada saat tes 

diagnosis informan melakukan kesalahan dalam rnelakukan operas1 

pengurangan. Untuk mengatasi kelemahan informan maka peneliti 

memberikan scaffolding berupa explaining dan developing conceptual 

thinking. Kelemahan dalam menunjukkan menyelesaikan soal melalui 

langkah membuat kombinasi barang yang dapat dibeli juga dialami oleh 

informan (Sa). Prosedur tersebut merupakan prosedur yang seharusnya 

digunakan. Pada tes diagnosis informan masih belum mencoba semua 

kemungkinan barang yang dapat dibeli. Untuk itu peneliti 

memberikans.5'ca.ffolding berupa reviewing, explaining dan restructuring. 

c. Kelemaban tabap interpret dan pemberian scaffolding 

Langkah interpret yaitu menentukan penyelesaian/hasil matematika 

menjadi penyelesaian yang sesuai dengan konteks permasalahan awal 

berupa solusi atau kesimpulan matematika. OECD (2017) menyatakan 

bahwa penyebab utama kelemahan pada langkah menginterpretasi atau 

menafsirkan adalah kemampuan siswa untuk dapat menghubungkan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Azriati dan Surya (2017) 

menyat.akan untuk memeriksa hasil atau penyelesaian kegiatan yang perlu 

dilakukan adalab memeriksa validitas argumen pada tiap Iangkah, 
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menggunakan hasil yang diperoleh pada kasus khusus atau masalah Iain, 

serta menggunakan masalah dengan cara yang berbeda. 

Kelemahan informan (Sa) pada tahap interpret terletak pada 

menafsirkan solusi yang sesuai dari semua kemungkinan pada keterbatasan 

yang diberikan. Pada saat informan mengerjakan tes diagnosis informan 

lupa menghitung diskon. Selain itu informan belum memeriksa semua 

kemungkinan barang yang dapat dibeli oleh Budi. Untuk itu pada tes 

diagnosis ini peneliti memberikan scaffolding berupa developing conceptual 

thinking dan explaining dengan tujuan siswa dapat menerapkan Jangkah 

yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pada pemberian tes evaluasi 

informan hanya diberikan scaffolding berupa explaining karena peneliti 

menganggap informan telah mampu menerapkan langkah pengerjaan soal. 

Pemberian scaffolding developing conceptual thinking diberikan karena 

informan masih belum menyebutkan semua kemungkinan barang yang 

dapat dibeli . Kelemahan yang dialami informan (Sa) berikutnya adalah 

kemampuan mengomunikasikan penjelasan dan argumen untuk 

menyelesaikan permasalahan berdasarkan batasan yang diberikan. Untuk 

mengatasi kelemahan ini peneliti memberikan scaffolding berupa 

developing conceptual thinking dan reviewing dengan tujuan agar informan 

dapat menyajikan basil yang sudah diperoleb untuk menjawab pertanyaan 

soal dan meninjau ulang ketepatan basil jawaban yang telah diperoleb 

dengan soal PISA-Like yang diberikan. Pada pemberian tes evaluasi peneliti 

memberikan scaffolding jenis reviewing kepada informan. Hal ini 

dikarenakan infonnan dianggap mampu menuliskan basil yang sudah 
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diperoleh untuk menjawab pertanyaan soal dengan benar namun perlu 

diarahkan untuk meninjau ulang ketepatan hasil jawaban yang telah 

dipcroleh dengan soal PISA-Uke yang dibcrikan. 

2. Kelemahan penerapan proses literasi matematis dan pemberian 
scaffolding pada informan Sb 

a. Kelemaban tahapfonnulate dan pemberian scaffolding 

Pada tahap formulate, informan (Sb) menunjukkan kelemahan pada 

reprcsentasi informasi atau mengenali aspek masalah. Informan masih 

belum memberikan infonnasi yang ada pada soal secara lengkap. Untuk itu 

kepada informan diberikan scaffolding jenis explaining. Setelah diberikan 

scaffolding jenis itu infonnan mampu menyebutkan informasi satu persatu 

setelah melalui beberapa pengajuan pertanyaan. 

Kelemahan yang lain yang dialami (Sb) adalah merancang strategi. 

Kelemahan ini ditunjukkan dari hasil pekerjaan siswa pada tes awal yang 

tidak. menggunakan langkah yang benar dalam memberikan pennasalahan 

yang diberikan. 

lnforman menunjukkan kelemahan dalam memanipulasi angka pada 

data yang ditunjukkan oleh diagram batang. Pada tes awal informan tidak. 

melakukan penaksiran data pada diagram batang yang telah disajikan. Pada 

tes diagnosis informan masih melakukan kesalahan dalam membaca data 

pada diagram batang. Untuk mengatasi kelemahan itu maka diberikan 

scaffolding jenis reviewing, explaining dan environmental provisions. 

Setelah diberikan scaffolding reviewing untuk meninjau kembali data pada 

diagram batang dan explaining berupa penjelasan mengenai cara yang dapat 

dilakukan agar infonnan dapat membaca data pada diagram batang sehingga 
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mendekati data yang sebenamya. Pemberian scaffolding jenis 

environmental provisions yang diberikan berupa penyediaan artifak berupa 

penggaris yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam membaca data. 

Kelemahan yang ditunjukkan informan dalam mengidentifikasi 

pertanyaan terlihat pada kekurangan penulisan apa yang menjadi pertanyaan 

soal. Untuk itu diberikan scaffolding jenis explaining. Dengan diberikan 

explaining informan dapat menyebutkan pertanyaan soal secara lengkap. 

Pemberian explaining diberikan dengan memberikan pertanyaan yang 

bertujuan menggali pengetahuan informan mengenai infonnasi yang ada 

pada soal. Jika dibandingkan dengan pemberian scaffolding pada tes 

diagnosis maka jenis pemberian scqffo/ding pada tes evaluasi masih sama 

b. Kelemahan tahap employ dan pemberian scaffolding 

Kelemahan yang ditunjukkan oleh infonnan (Sb) adalah menentukan 

hasil operasi penjumlahan ha! ini terlihat dari infonnan yang tidak 

melak.ukan prosedur tersebut pada langkah penyelesaian padahal prosedur 

tersebut harus dilakukan untuk menentukan penyelesaian pennasalahan. 

Untuk itu peneliti pada tes diagnosis peneliti memberikan scaffolding 

berupa explaining dan developing conceptual thinking. Pemberian 

scaffolding tersebut ditujukan agar informan dapat menerapkan Iangkah 

penyelesaian secara tepat dengan menggunakan konsep matematika yang 

sesuai. Pada tes evaluasi peneliti tidak memberikan scaffolding karena 

dianggap infonnan telah mampu menghitung jumlah telw itik clan telur 

ayam. Kelemahan yang lain juga ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

menghitung basil penjumlahan untuk itu dikategorikan infonnan lemah 
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dalarn menghitung basil penjumlahan. Pada tes diagnosis peneliti 

memherikan .~cqffo/ding untuk mengatasi kelemahan tersebut berupa 

explaining dengan tujuan untuk memusatkan perhatian infonnan. 

Sedangkan pada pemberian tes evaluasi peneliti tidak memberikan 

scaffolding karena dianggap infonnan telah mampu menentukan hasil 

penjumlahan terhadap telur itik dan telur a.yam. Kelemahan berikutnya 

adalah informan (Sb) tidak menunjukkan langkah mengerjakru1 dcngan 

menghitung persentase terhadap jumlah seluruh album. lJntuk itu 

dikategorikan informan lemah <la.lam menghitung persentase terhadap 

besaran tertentu berdasarkan data yang diberikan. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut pad.a tes diagnosis peneliti memberikan scaffolding 

berupa developing conceptual thinking dan explaining. Pemberian 

scaffolding ini diberikan karena pada waktu mengerjakan tcs diagnosis 

informan melakukan kesalahan dalam menentukan basil operasi perkalian. 

Pada tes evaluasi pemberian scaffolding Iebih dikurangi karena informan 

dianggap telah rnamp11 menerapkan langkah yang seharusnya dilakukan. 

Pemberian scaffolding hanya berupa explaining yaitu menggali informasi 

agar siswa menjelaskan bagaimana cara mengalikan bagian dari keseluruhan 

terhadap bilangan lain. Pada kelemahan menghitung hasil persentase, 

infonnan (Sb) menunjukkan langkah yang salah dalam menghitung basil 

persentase pada pemberian tes diagnosis. Untuk itu peneliti memberikan 

scaffolding berupa developing conceptual thinking dan explaining. 

Sedangkan pada tes evaluasi pemberian scaffolding lebih dikurangi itu 
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hanya memberikan scaffolding berupa explaining karena infonnan dianggap 

telah rnampu menentukan hasil persentase 

c. Kelemahan tahap interpret dan pemberian scaffolding 

Kelemahan informan (Sb) pada tahap interpret yaitu menafsirkan 

solusi hal ini terlihat dari informan yang tidak melakukan prosedur tersebut 

pada basil pekerjaannya. Untuk itu peneliti pada pemberian tes diagnosis 

memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking. Pemberian 

scaffolding devel<Jping conceptual thinking ditujukan agar informan dapat 

mengingat kembali konsep perbandingan senilai yang dapat digunak:an 

untuk menyimpulkan berapa besar uang yang harus dibayarkan pak Sukri 

kepada petemak ayam dan itik. Pemberian scaffolding jenis explaining 

ditujukan agar peneliti dapat menggali infonnasi dari informan tentang cara 

menafsirkan solusi dari permasalahan yang diberikan. Pada tes evaluasi 

peneliti hanya memberikan scaffolding berupa explaining. Artimya jika 

dibandingkan dengan tes diagnosis, pada tes evaluasi ini jenis scaffolding 

sudah dikurangi karena peneliti menganggap informan sudah mampu 

menafsirkan solusi yang sesuai dengan pennasalahan yang diberikan 

me1alui perbandingan senilai. 

Kelemahan informan (Sb) berikutnya adalah mengomunikasikan. Hal 

ini terlihat dari penjelasan dan argumen untuk menyimpulkan jawaban yang 

belum sesuai dengan dengan konteks permasalahan. Pruia tes diagnosis 

peneliti memberikan scaffolding untuk mengatasi kelemahan tersebut 

berupa berupa developing conceptual thinking dengan tujuan untuk 

menggali informasi dari informan mengenai bagaimana cara 
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mengomunikasikan penjelasan dan argumen yang sesuai dengan konteks 

pcrmasalahan. Sedangkan pada pemberian tes evaluasi peneliti memberikan 

scaffolding jenis reviewing dengan tujuan agar informan memeriksa 

jawaban dan pengambilan kesimpulan apakah sudah sesuai dengan 

permasalahan yang dberikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini dirangkum kelemahan 

penerapan proses literasi matematis dan jenis pcmberian scaffolding pada 

kedua informan pada dua tes yang diberikan dalam menyelesaikan soal 

PISA-like. 

Tabel 4.31 
Ringkasan kelemahan penerapan proses literasi matematis dan 
pemberian scaffolding pada infonnan Sa dan Sb pada tes diagnosis 
dan tes evaluasi 

Ti pc 
kclcmahan 

---s-.;b-tipe·--"r:::~---~.,,....-~P"'em=be"'r"i•"'•~•"'•r'""""'"d"'in=,---=---
kelemahan ' Jnforman Sa Infonnan Sb 

proses 

· tahap 
formulate 

! proses r-- ---
1 Tes 

. ~----- _ i diagno~is 
Kelemahan l membaca 
merepresent soal dengan 
asikan j cennat 
infonnasi . terlebih 

i dahulu, 

I
: memberikan 

pertanyaan 
dengm 
tajuan 
menggali 
pengetahuan 
infonnan 
mengenai 
infonnasi 
yangada 
pada soal 

kelemahan I informan 
_ mengidentif i diminta 
i ikasi ! menyebutkan 
i pertanyaan I apa 

L __ ~---- IS:~7 

Tes evaluasi Tes 
, diagnosis 

r-m-.-m~b-ac_a_ · 1t- membaca--

i soal dengan soal dengan 

I 

cermat cermat 
terlebih I terlebih 

I dahulu, dahulu, 
i memberikan memberikan 

I 
pertanyaan pertanyaan 
dengan dengan 
tujuan tujuan 
menggali menggali 
pengetahuan pengetahuan 
informan informan 
mengenai mengenai 
infonnasi informasi 
yang ada yang ada 
pada soal pada soal. 

Tes 
. --~valua~ __ , 

membaca 
•oal 

' dengan 
cermat 
terlebih 
dahulu, 
memberi 
Iran 
pertanyaa 
n dengan 
tujuan 

i menggali 
i pengetah 

uan 
infonnan 
mengenai 
informasi 
yangada 

adasoal 
, informan 
: diminta 

. informan informan 1 

' menyebutka 
'. napa 
'i pertanyaan 
i yangada 
_LI!_~ so!!l 

: diminta i diminta 
membaca ii membaca 
terlebih terlebih 
dahulu I dahulu 
dengan I dengan 
£_Cf!l!!l~ _ _1_cermat __ _ 
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-

kelemahan 
merancang 
strategi 

--;ke1emahiili 
dalam 
menaksir 
data pada 
diagram 
batang 

i 
- --~ 

setelah 
membaca 
soal 

Mengarahka 
' ', n, 
1 mengingatka 

n, sambil 
menggali 
informasi 
bahwa soal 

: masih 
I berkaitan 
I dengan 
' konsep 

operasi 
bilangan. 

setelah 
rnembaca 

' soar 

mampu 
memahami 
soal 

j sehingga 
1 mendapat 

1 

apa 
! pertanyaan 
' soal 

mengingatka ·r informan--
n kembali I diarahkart 
dan untuk 
mengarahka mengingat 
n bahwa soal kembali 
terkait strategi yang 
dengan tepat dalarn 
konsep menyelesaik 

, operasi an 
' bilangan, 1 pennasalaha 

n, diarahkan 
untuk 
menyelesaik 

1 an soa1 
I digunakan 

konsep 
operasi 
bilangan. 

'1 agar 
I mampu 

memaha 
mi soal 

202 

sehingga 
' mendapat 
i apa 
I pertanyaa 
' n soal 

T:;:: 
menging 
at 

, kembaJi 
strategi 
yang 
tepat 

' dalarn 
menyeles 
aikan 
permasal 
ahan, 
diarahka 

I n untuk 
. menyeles 
I aikan 
I soal 
J digunaka ' 
,

1 

nkon~p i 

operas1 i 

----- _, 
; ffiembe~ ·1 ~1:kri--" 
' pertanyaan ' pertanyan 

untuk · n untuk 
' mengetahui mengetah 

apakah ui apakah 
~ infonnan infonnan 
I dapat dapat 

1 menjelaskan menjelas 
Jangkah ' kan 
menak.sir Jangkah 
data pada menaksir 
diagram data pada 
balllllg, I diagran1 

1 
meninjau batang, , 

; kembali dan mengara 
\ menjelaskan hkan 
i cara siswa 
·1 membaca , agar 

data pada ·, menggun 
I diagram akan 
· batang, siswa 
· mengarahka agar 
: n siswa agar menggun 
, menggunaka akan alat 
i n siswa agar ukur 
i _!!!~~a , bef"l!p~ __ 
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I n alat ukur penggans 

·--·----.. 

, Tahap kelemahan 
employ menerapkan 

operasi 
bilangan 
harga 
diskon dari 
data yang 
diberikan 

--------
mengarahkan meninjau 
informan ulang 
menerapkan penulisan 
operasi perseratus 

! bilangan dengan 
yaitu cara persen yang 
menghitung __ j~~~-· --diskon 
diarahkan , infonnan 

; agar 

I menjelaskan 
I d"' 

· mampu 
menjelaskan 
langkah 
menerapkan •

1

- mene~pkan 

operas1 operasi 
1 perkalian bilangan 

, berupa 

-[e!1~ls 

I 

' i 
I 

I 
+-

f-----·· I dengan ~_!!~_, 
kelemahan ' pertanyaan 1- --,.~-ditUJttl..an 

menerapkan arahan agar 
operasi dapat J 

i bilangwi menerapkan ! 
• menghitung operasi 

harga bilangan 
barang 1 menghitung 
setelah lwga barang 

! diskon setelah 
I 

l kelemahan 
: menghitung 
· hasil 

persentase 

. - ---- --- --------- - -

I diskon dan 
mengarahkan 
infonnan 

ag" 
menggunaka 
n konsep i 
operasi !. 1 
bilangan 

[ sec3f__f!_!~_at __ . --~----

I tahap kelemahan infonnan diarahkan 

i kombinasi agar dapat menentukan 
'1 banmg yang menentukan cara 
i dapat dibeli cara menyajikan 

ag" 
infonnan 
dapat 
menjelaskan 

I dan 
: menerapkan 

langkah 
penyelesaian 1 

secara tepat 
dengan 
menerapkan 
operasi 
bilangan 

diarahkan 
· agar 

diarahka 
n agar 

menjelaskan ; menjelas 
langkah . k"' 
menentukan ! '"'gkah 
hasil i menentu 

: persentase 1 
kan hasil 

i, dan persentas 
menerapkan : e dan 
operasi i menerap 
perkalian k"' 
dengan operasi 
benar perkalian 

dengan 
be= 

I ;n1erpret I :.buat diarahkan agw dapat 

L______ __ __L"m.,en...,,., lll'-li'<:Ill'l>l~eS8181l""'. "'J 
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I 

I --- -----
: penyelesaian : menggunak · yang tepat 

I an uang ! yang tepat untuk 
i yang ! untuk ! menjawab 

I 
j tersedia menjawab pertanyaan 

pertanyaan ii soal, 

I i - - $()_1!1, 1--
, kelemahan mengarahkan , informan · diarahkan informan 
' dalam infonnan menyebutka agru- 1 diminta 
1 menafsirka : agar dapat n salah satu menjelaskan i menjelas 
' n solusi menyajikan jawaban dan kan 

yang sesuai jawaban yang belum ·. mengaitkan ' bagaiman 
dari semua berupa ' disampaikan ' hasil yang a 
kemungkin seluruh ; diperoleh . menyajik 
an pada ·: kombinasi I dengan apa '· an hasil 

, keterbatasa : barang yang yang I y~ng 
' i n yang · bisa dipilih i ditanyakan I d1peroleh 
:. diberikan ', dan oleh soal dari apa 

mengaitkan ·yang 
hasil yang ditanyaka 
diperoleh n oleh 
dengan apa soal 
yang 

' ditanyakan 
oleh soal ' - --- -------- T Ilieilg&-cihkan 

j------------ ! .. kelemahan : meninjau : mengarahka ' men1nJaU 
dalam i, agar 1 ulang hasil · n informan \ ulang 
mengomuni infonnan _ penyelesaian untuk dapat ! basil 
kasikan i dapat I, yang didapat menarik penyeles 

1 menarik kesimpulan 'I aian yang 
kesimpulan I secara benar 

1 
didapat 

' ' secara benar I dan 

I 
dan meninjau , meninjau 

: ulang i ulang basil 
I I ketepatan I penyelesaian ' I ' hasil ' yang didapat 
' ' 
i . penyelesaian 

i dengan soal 

L __ J 
I yang 

diberikan ' -- _]_ ____ 

Selanjutnya untuk lebih mempertajam ringkasan tentang kelemahan 

proses literasi matematis yarig dialami siswa dalam menyelesaikan soal 

PISA-like dan pemberian scaffolding yang digunakan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut maka disajikan tabel sebagai berikut 

Tabel 4.32 
Ringkasan kelemahan penerapan proses literasi matematis dan 
pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal PISA-like 

-----·----- ----

kelemahao proses llterasi 
matematls 

pemberian scaffolding 

Kelemahan merepresentasikao membaca soal dengan cennat terlebih dahulu, 
_i!!_fo_nn __ ~i ____ -----·------ __ ~~~~~ d~~1!!¥1 me!_l~ __ 
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kelemahan mengidentifikasi 
p~~y~n ___ _ 
kelemahan merancang strategi 

kelemahan dalam 1nenaksir 
data pada diagram batang 

! pengetahuan informan mengenai informasi yang 
_!_d_a pada soal ______ _ 
infonnan diminta menyebutkan apa pertanyaan 

·-~-at:!!£a~a ~oal_~etel~ l"_!le"!!!??ca so_!'} __ 
! Mengarahkan, mengingatkan, dan menggali 
' infonnasi agar infonnan menerapkan strategi 
': r_8!_1g tepat d_aJafl! m~!1yel~sai!al_! pe~as_!!J_<l_~a11:,_: 
I Mengarahkan agar informan dapat menjelaskan 
I Jangkah menaksir data pada diagram batang, 
· mengarahkan siswa agar menggunakan alat ukur 

,--- ____________ _ _____________ _j~rupa penggar!~- _ ______ _____ _ __ 
1 kelemahan menerapkan I mengarahkan informan agar dapat menerapkan 
i operasi bilangan cara penyelesaian soal yang tepat dan 

I, menggunakan konsep operasi bilangan secara 

r- keiemaha~ menghitung hasii- -----:-~-a-n agar menjelas-kan la~ikah m-~~e-Il-tUkan 
! operasi bilangan hasil dan menerapkan operasi hitung dengan 

benar 

I 

kCJemahrui_d_a1ain ' dianliikan agar menjelaskan dan mengSii-kan 118811 
menafsirkan solusi yang ! yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan oleh 

11 sesuai dari semua 'I soal 
kemungkinan pada 

·--~:i:~~j:i~ d~!?~~--- -1·;;;-engira-hkan infoilnan Uiltuk diipat-fneflarik 

, mengomunikasikan kesimpulan secara benar dan meninjau ulang hasil 
_ ~J:'_e!~s_<lian yang didapat 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci bahwa kelemahan literasi 

matematis yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal PISA-like adalah : 

a. merepresentasikan informasi 

b. mengidentifikasi pertanyaan 

c. merancang strategi 

d. menaksir data pada diagram batang 

e. menerapkan operasi bilangan 

f. menghitung basil operasi bilangan 

g. menafsirkan solusi 

h. mengomunikasikan solusi 

Dari kelemahan-kelemahan tersebut scaffolding yang dapat diberikan 

pada siswa antara lain meminta siswa untuk: 
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a. membaca soal dengan cermat terlebih dahulu, memberikan pertanyaan 

dengan tujuan menggali pengetahuan informan mengenai informasi yang 

ada pada soal 

h. menycbutkan apa pertanyaan yang ada pada soal setelah rnembaca soal 

c. menggali informasi agar dapat menerapkan strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan 

d. menjelaskan langkah menaksir data pada diagram batang dan 

mengarahkan agar siswa agar menggunakan alat yang sesuai 

e. menerapkan cara penyelesaian soal yang tepat dan menggunakan konsep 

operasi bilangan secara tepat 

f~ menjelaskan langkah menentukan ha-.il dan menerapkan operasi hitung 

dengan benar 

g. rnenjelaskan dan mengaitkan basil yang diperoleh dengan apa yang 

ditanyakan oleh soal 

h. menarik kesimpulan secara benar dan meninjau ulang hasil penyelesaian 

yang didapat 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal

hal berikut: 

1. Kelemahan literasi matematis siswa terdiri dari: 

207 

a. Siswa lemah dalam membuat representasi informasi pada soal yang 

dibcrikan, 

b. Siswa menunjukkan kelemahan dalam mengidentifikasi pertanyaan Siswa 

lemah dalam mengidentifikasi pertanyaan pada soal yang diberikan 

c. Siswa menunjukkan kelemahan dalam merancang strategi untuk 

menyelesaikan soal PISA-Like, 

d. Siswa lemah dalam menaksir data pada diagram batang, 

e. Siswa menunjukkan kelemahan dalam menerapkan operasi bilangan, 

f. Sis,va menunjukkan kelemahan dalam menghitung hasil operasi bilangan, 

g. Siswa lemah dalam menafsirkan solusi yang sesuai dengan pennasalahan 

yang diberikan, 

h. Siswa lemah dalam mengomunikasikan solusi sebagai penyelesaian pada 

soai PISA-Like yang diberikan. 

2. Untuk mengatasi keiemahan yang ditunjukkan oieh siswa, peneliti memberikan 

scaffolding sebagai upaya mengatasi kelemahan tersebut. Scaffolding yang 

diberikan untuk mengatasi kelemahan dalam menyelesaikan soal PISA-Like 

antara lain memberi arahan pada siswa agar: 
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a. membaca soal dengan cermat terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan 

dengan tujuan menggali pengetahuan informan mengenai informasi yang 

ada pada soal 

b. mengidentifikasi pertanyaan yang ada pada soal setelah membaca soal 

c. menggali informasi agar siswa dapat menerapkan strategi yang tepat 

dalam menyelesaikan permasalahan 

d. menjelaskan langkah menaksir data pada diagram batang dan 

mengarahkan agar siswa agar menggunakan alat yang sesuai 

e. menerapkan cara penyelesaian soal yang tepat dan menggunakan konsep 

operasi bilangan secara tepat 

f. menjelaskan langkah menentukan hasil dan menerapkan operasi hitung 

dengan benar 

g. rnenjelaskan dan mengaitkan hasil yang diperoleh dengan apa yang 

ditanyakao oleh soal PISA-like 

h. menarik kesimpulan secara benar dan meninjau ulang hasil penyelesaian 

yaog didapat 

B.SARAN 

Dari basil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

I. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi guru dalam memberikan scaffolding 

kepada siswa yang mengalami kelemahan dalam menyelesaikan soal PISA

Like. 

2. Dalam mengerjakan soal siswa diharapkan mampu menjelaskan langkah

langkah menyelesaikan soal sehingga mengetahui manfaat setiap langkah, 
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3. Dalani pembelajaran hendaknya guru memhiasakan siswa dalam mengerjakan 

suatu soal harus dengan menerapkan langkah-langkah pada proses literasi 

rnatematis. 

4. Pemilihan soal-soal PISA-Like dalam penelitian ini masih terbata'i dari segala 

aspek baik aspek proses, konten maupun konteks. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan kajian yang lebih luas dengan memperhatikan tingkat kelemahan 

soal. 
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SOAL PISA 2012 YANG AKAN DIADAPTASI MENJADI SOAL PISA-LIKE 

jenis 1 

MP3 PLAYERS 

Music City MP3 Specialists 

MP3 player Headphones Speakers 
---- -, --_,. . 

' ' , \I: :• ~r \ i ., I I , 
. ~ If \_ , . ·_,; 

____ ! ., 
~ 

155 net. 86 zeds 79 zeds 

~ 

Tl'ansl:ition :\otl': Thl' usl' of zl'd1 i1 i1npol't.111t lo thl' unit. so pll'a\t c!o 1101 ~d:ipt "zl'd 0

' 

into :in l':d1ti11ii ~111 re-tl(Y. 

Question 3: MP3 PLAYERS 

rvlusic Cit11 hos o sole. 'Nh€n you buy two or more 1te11)s at the sale_ r .. 1usic Citv 
tokes 20o/o off the norn1ol selling prices (1f 111ese 1ten1s 

Jason h,1s 200 zeds tci spend 

<\t the snle_ >vhot con he (lfford to buy"! 

Circle Yes 01 No for et1Ch of 1he following opt1<:111', 

Items Can Jason buy the items with 200 
zeds? 

MP3 ployer and the headphones Yes No 

MP3 ployt.ir ;;nd the speakers Yes· No 

AH 3 1ten1s - the MP3 player. the YB<> No 
headphones a11d lhe sreakers 
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Soal PISA 2012 yaog akao diadaptasi menjadi soal PISA-Like jenis 2 

S.iles of CDs per month 
22t,o [J 4U2Rock 

2000 
• Tiie Kicking KangGroos 

1750 
• No One's Darling 

1500 

D Tiie MetalfOlkies 
12t•O 

1000 

7t•O 

500 

2!'.:·0 

0 
Joo 

Month 

Trausl;itiou '.'\ote: The term ··charts"" does uot refer to the mathem.11ic;il term. but to 1he 
"·eekly listina of the best selliua: mudc c·ns. 

Trauslatiou '.'\ote: Translate band u.1mes ·with fictitious bilnd uames in ~-our langu;ige. 

Transliltiou '.'\ote: The u;imes of th• mouths ;:u·• ~bon·n in abbre,iated fol'm in the 
graphic. full u;imes c;in be used if space allo"·s. ;is sho"·11 in the FRI \·ersiou. 

Question 1: CHARTS 

How many CDs did the bond The A4etalfolkies sell in April? 

A. 250 
B 500 
C. 1000 
D 1270 
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SOAL TES DIAGNOSIS PAKET I 

Nam a 
Kelas/No. Abs 

Petunjuk pengerjaan soal 

......................................... 
IX ......... / ...................... . 

l. Tulis nama, kelas dan nomor presensi anda pada lembar jawaban. 

2. Jawablah setiap soal dengan proses/langkah selengkap mungkin sesuai 

dengan pemahaman dan pengalaman belajar yang telah anda miliki. 

3. Waktu pengerjaan soal 30 menit. 

PERTANYAAN 

Soal I: 

Konteks 
Kon ten 
Materi 

Perssoanal 
Quantity 
Aritmetika Sosial 
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Distro "Barokah Jaya" adalah toko yang menjual pakaian yang sedang trend untuk 
anak muda. Budi ingin membeli masing-masing sebuah celana, topi dan kaos di 
toko tersebut. Daftar harga ketiga barang yang ingin dibeli Budi ditunjukkan oleh 
tabel berikut 

Nama Baran!! celana to pi kaos 
Har~a (Rnl 250.000 50.000 150.000 

Pada saat Budi membeli, distro "Barokah Jaya" memberi diskon 25o/o dari harga 
normal untuk setiap barang. Budi hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000.00, 
barang apa saja yang dapat dibeli Budi? Jelaskan kemungkinan-kemungkinannya 

Penjelasan jawaban: 

Diketahui: ................................................................................. 
············•·•·••·•••••··•••·••••••·•••·•••••···•••··•···•·········•····•·•·•••• 
................................................................................. 
.. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . ...... .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . ..... ... . . . .. . . .. .. .. . 
. . . . . . . .. ... . . .. . . .. .. . . . ................................. .. . . .. ... . . . ... .. . . .. .. . .. . 

Materi terkait : ................................................................................. . 
Ditanya 
.................................................................................................... 
• Jawab .................................................................................. 
.••..•...........•........•...•.•.••..........................•....•...•.•••..•••.••.•••••••••••••• 
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................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ................. . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . ... . ... .. . .......... . ................... , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Soal2 

Konteks 

Konten 
Materi 

Occupational 
Uncertainty and data 
Statistika 
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"Panorama Record" adalah rumah produksi yang 1nembawahi 2 grup band rnusik 
remaja. Kedua grup band tersebut mengeluarkan album dengan basil penjualannya 
disajikan pada diagram berikut 

I 25QQ 

2000 

1500 

Band "Kuda Terbang" 

1000 • Band "Gajah Perkasa" 

500 - ~-

0 I 
Jan Feb Mac Ape Mei Jon 

"Panorama Record" akan menyumbangkan 1 Oo/o dari basil penjualan album mulai 
bulan Januari sampai Juni dari kedua grup band yang di bawahinya. Jika harga 
rata-rata setiap albumnya adalah Rp 45.000,00 Berapa perkiraan uang yang akan 
disumbangkan "Panorama Record"? 

Penjelasan jawaban: 

Diketahui: 

Ditanya 
Jawab 

···························•······················································ ................................................................................. 
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. . . . .. . . . . . . ...... ... ... . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . 
.. . .. . . . . . ...... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . ........................ .. 
················································································· ................................................................................. 
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SOAL TES DIAGNOSIS PAKET 2 

Nama 
Kelas/No. Abs 

Petunjuk pengerjaan soal 

IX ......... / ........•......•..•.•.. 

4. Tulis nama, kelas clan nomor presensi anda pada lembar jawaban. 

5. Jawablah setiap soal dengan proses/langkah selengkap mungkin sesuai 

dengan pemahaman dan pengalaman belajar yang telah anda miliki. 

6. Waktu pengerjaan soal 30 menit. 

PERTANYAAN 

Soal 1: 

Konteks 
Konten 

Materi 

Pribadi 

Quantity 
Aritmetika Sosial 
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"Amirah" adalah toko yang menjual asessoris HP. f'irman ingin membeli pemutar 
MP3, headphone dan speaker di toko tersebut. Daftar harga ketiga barang yang 
ingin dibeli Firman ditunjukkan oleh tabel berikut 

Nama Harang pemutarMP3 headphone speaker 

Harga (Rp) 155.000 86.000 79.000 

Pada saat membeli Toko "Amirah" memberi diskon 20% dari harga normal untuk 
setiap barang. Jika Firman hanya memiliki uang sebesar Rp 200.000,00, barang 
apa saja yang dapat dibeli Firman? Jelaskan kemungkinan-kemungkinannya 

Penjelasan jawaban: 

Diketahui: 

Ditanya 
Jawab 

•••···········•·•••·•••••••••••••••·•·······•·································•·• ................................................................................. 
. . . .... ... . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
. ..... ..... .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . 
. .. . .. ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . ..... .. . . . . . . .. . . . .. .. .. 
................................................................................ 
................................................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
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................................................................................................... 
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Soal 2 

Konteks 
Kon ten 

Occupational 

Uncertainty and data 
Materi Statistika 
Pak Sukri seorang pedagang telur ayam dan itik n1encatat hasil penjualan telur 
setiap harinya selarna seminggu. Hasil penjualan telur (dalan1 kg) tersebut 
disajikan _pada gambar diagrfil!l batang_ ~~rikut. 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

222 

• telur ayam 

20.000 
telur itik 

10.000 

0 I I ,_, . 
{" 

. • . 

Sen in Selasa Ra bu Kam is Jumat Sabtu 

Pada hari minggu toko agen telur pak Sukri tutup dan harus membayar uang 
pembelian telur dari petemak sebesar 80o/o dari harga penjualan. Jika harga jual 
rata-rata perkilo telur ayam dao itik adalah Rp 11.000,00, berapakah uang yang 
yaog harus dibayarkao Pak Sukri kepada petemak ? 

Penjelasan jawaban: 

Diketahui 

··································································································· . ········· ......................................................................................... . 
. . ........ .. . .. .. . . . . . ... . . ... .. . ... ..... .. . . ... . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. ..... .... .. . . .. . . . .. .. .. . .. 
·•••••·••·········•···••••••••••·•·····•·••••••••••••••·•··········••·••••••···•·············•·•••• ............... 

............................................................................. Materi terkait 
Ditanya 
Jawab 

............................................................................... 
·················································································· . ····· ............................................................................................ . 
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................................................................................................... 
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KISI-KISI DAN PENULISAN BUTIR SOAL TES DIAGNOSIS PAKET I 

Soal jenis 1 
Konteks 
Konten 
Materi 

Pribadi 

Alokasi Waktu 
Banyak Soal 
Bentuk Soal 

Quantity 
Aritmetika Sosial 

: 30 Menit 
2 Butir Soal 
Uraian 

Butir Soal 

Oistro "Barokah Jaya" adalah toko yang menjual pakaian yang sedang trend untuk anak muda. Budi ingin 
membeli masing-masing sebuah celana, topi dan kaos di toko tersebut. Daftar harga ketiga barang yang ingin 
dibeli Budi ditunjukkan oleh tabel berikut 

Nama Baran2 I celana I topi kaos I 
Har2a(Rn1 I 250.000 I 50.000 150.000 I 

Pada saat Budi membeli, distro "Barokah Jaya" memberi disk on I 0% dari harga normal untuk setiap barang dan 
25% jika membeli lebih dari dua barang berbeda Budi hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000,00, barang 
apa saja yang dapat dibeli Budi? Jelaskan kemungkinan-kemungkinannya 

-
Proses Kemampuan Altemati f penyelesaian 

Matematika Dasar 
<KMD\ 

Formulate representasi infonnasi, Distro "Barokah Jaya" adalah toko yang menjual pakaian 
merancang strategi, yang sedang trend untuk anak muda. Budi ingin membeli 
identifikasi pertanyaan masing-masing sebuah celana, topi dan kaos di toko tersebut. 

Daftar harga ketiga barang yang ingin dibeli Budi ditunjukkan 
oleh tabel berikut 

Nama celana to pi kaos 
Barang 
H!U"ga (Rp) 250.000 50.000 150.000 

Pada saat Budi membeli, distro "Barokah Jaya" memberi 
diskon 25°/o dari harga normal untuk setiap barang Budi 
hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000,00, barang apa saja 
yang dapat dibeli Budi? Jelaskan kemungkinan-
kemungkinannya 

Menghitng harga setiap barang setelah diskon 25% 
Memilih barang yang dapat dibeli dengan uang yang dimiliki 
dari harga barang setelah diskon 

Employ menerapkan operasi Menghitung harga setiap barang setelah diberikan diskon 
bilangan (menghitung sebesar 25 o/o 
harga diskon ), 
menerapkan operasi Nama Baran~ celana topi kaos 
bilangan (menghitung H 250.000 50.000 150.000 
ha.-ga barang setelah diskon 25% 62.500 12.500 37.500 
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Butir Soal 

diskon), membuat (Rn\ 
kombinasi barang Harga setelah 187.500 37.500 112.500 

diskon 25°/o 
IR"' --

Menentukan jumlah harga setelah diskon 25o/o pada semua 
kombinasi dua barang 

• Celana dan topi: 187.500 + 37.500 "° 225.000 

• Celana dan kaos: 187.500 + 112.500 °= 300.000 

• toni dan kaos: 37.500 + 112.500 = 150.000 
Interpret Menafsirkan, dengan demikian dengan uang sebesar Rp 300.000,00 maka 

mengomunikasikan sesuai dengan perhitungan jumlah harga setelah diskon pada 
semua kombinasi 2 barang diperoleh kesimpulan bahwa 
pasangan barang yang dapat dibeli adalah yang jumlahnya 
kurang atau sama dengan Rp 300.000,00 yaitu: 

• Celana dan topi: Rp 225.000,00 
• Celana dan kaos: Rp 300.000,00 

• topi dan kaos: Rp 150.000,00 
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Soal jenis 2 

Konteks 
Konten 
Materi 

Occupational 

Uncertainty and data 
Statistika 

Butir Soal 

226 

"Panorama Record" adalah rumah produksi yang membawahi 2 grup band musik remaja. Kedua grup band tersebut 
mengeluarkan album dengan hasil penjualannya disajikan pada diagram berikut 

--- - -

2500 
' 
! 

2000 t- -----

' 

1500 ' 
,_ --
' 

I 
1000 :_ - r-

' 
' 500 ;_ f---
I 
i 
' 0 ' 

Jan 
-

- -----

-
-- ---

f-- --

--.--

Feb Ma< Ap< 
--- -----

I 
Mei 

I 
Jun 

Band "Kuda Terbang" 

•Band "Gajah Perkasa" 

"Panorama Record" akan menyumbangkan I Oo/o dari hasil penjualan album mulai bu Ian Januari hingga Juni dari kedua 
grup band yang di bawahinya. Jika harga rata-rata setiap albumnya adalah Rp 45.000,00, berapa perkiraan uang yang 
akan disumbangkan "Panorama Record"? 

Proses 

Formulate 

Kemampuan Matematika 
Dasar (KMD) 
representasi masalah., 
merancang strategi, 
memanipulasi angka., data dan 
infonnasi statistik, identifikasi 
pertanyaan 

A lternatif penye\esaian 

Panorama Record" adalah rumah produk.si yang membawahi 
2 grup band musik remaja. Kedua grup band tersebut 
mengeluarkan album dengan hasil penjualannya disajikan 
pada diagram berikut 

2500 -

i ! 
' I 2000 i ----- -

1500 ' 
- --- - - --- Band 

' "Kuda 

1000 

t F - -- Terbang" 
i 

' 
•Band i 500 i - - "Gajah i - - -· 

' ' ' 

i I Perkasa" ! 

0 ' ' -, - I 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

' I ____ -- ------- -------- ' 
"Panorama Record" akan menyumbangkan 100/o dari basil 
penjualan album mulai bulan Januari hingga Juni dari kedua 
arnn band u""" di bawahinva. Jilts har2a rata-rata setiaD 
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Butir Soal 

albumnya adalah Rp 45.000,00, berapa perkiraan uang yang 
akan disumbangkan "Panorama Record"? 

Employ opcrasi penju1nlahan, Membaca jwnlah album yang terjua\ dengan menggunakan 
menghitung hasil taks1ran pada setiap band dan setiap bulan mulai Januari 
penjumlahan. Menerapkan hingga Juni 
operasi bilangan (persen), 
menghitung hasil persentase Altenatiftaksiran van!! mun!!kin 

Band "Kuda Band "Gajah 
Terban12:" Perkasa" 

Jan 2100 1650 
Feb 2050 1100 
Mar 2150 2200 
Aor 1700 1400 
Mei 550 350 
Jun 800 200 

keseluruhan jumlah album yang terjual dari bulan Januari 
hingga Juni sekitar 16.250 album 

uang yang diperoleh dari penjualan album adalah 16.25.0 x 
45.000,00 = 731.250.000 

10 % dari penjualan: ~ x 731.250.000 = 73.125.000 

"' 
Interpret Menafsirkan, dengan demikian berdasakan langkah perhitungan di atas 

mengomunikasikan maka banyaknya uang yang akan disumbangkan o\eh 
"PANORAMA RECORD" adalah sekitar Rp 
73.125.000,00 
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KISI-KISI DAN PENULISAN BUTIR SOAL TES DIAGNOSIS PAKET 2 
Alokasi Waktu: 30 Menit 

Soal ienis 1 
Konteks 
Konten 
Materi 

Banyak Soal 2 Butir Soal 
Bentuk Soal : Uraian 

Pribadi 

Quantity 
Aritmetika Sosial 

Butir Soal 
"Amirah" adalah toko yang menjual asessoris HP. Firman ingin membeli pemutar MP3, headphone dan 

speaker di toko tersebut. Daftar harga ketiga barang yang ingin dibeli Firman ditunjukkan oleh tabel berikut 

Nama Barang l!!mutar MP3 heade,hone Sf!.eaker 
Harga (Rp) 155.000 86.000 79.000 

Pad.a saat membel Toko "Amirah" mernberi diskon 20°/o dari harga normal untuk setiap barang. Jika Firman 
hanya memiliki uang sebesar Rp 200.000,00, barang apa saja yang dapat dibeli Firman? Jel.askan 
kemungkinan-kemungkinannya 

Proses Kemampuan A lternatif penyelesaian 
Matematika Dasar 

IKMD) 
Formulate representasi informasi, "Amirah" adalah toko yang menjual asessoris HP. Firman 

merancang strategi, ingin membeli pemutar MP3, headphone dan speaker di toko 
identifikasi pertanyaan tersebut. Daftar harga ketiga barang yang ingin dibeli Firman 

ditunjukkan oleh tabel berikut 

Nama pemutar headphone speaker 
Barane: MP3 
Harga 155.000 86.000 79.000 
(Rn\ 

Pada saat membeli, Toko "Amirah" memberi diskon 20% dari 
harga normal untuk setiap barang. Jika Firman hanya memiliki 
uang sebesar Rp 200.000,00, barang apa saja yang dapat 
dibeli Finnan? Jelaskan kemungkinan-kemun~inannya 

Menghitung harga setiap barang setelah diskon 
Memilih barang yang dapat dibeli dengan uang yang dimiliki 
dari harga barang setelah diskon 
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Employ menerapkan operasi Menghitung harga setiap barang setelah didiskon sebesar 206/o 
I bilangan (menghitung 

harga diskon), llarga diskon 20 o/o 
menerapkan operasi Nam a pemutar 

headphone speaker bilangan (menghitung Baran• MP3 
harga barang setelah Harga 

155.000 80.000 79.000 diskon), membuat !R"' 
kombinasi barang disk on 

31.000 !7.200 15.800 20o/o (Ro) 
Harga 
setelah 

124.000 68.800 63.200 
disk on 
(Rp) --

Menentukan jumlah harga setelah diskon pad a semua 
kombinasi barang 

• Pemutar MP3 dan headphone : 124.000 + 68.000 = 

192.800 

• Pemutar MP3 dan speaker: 124.000 + 63.200 = 187.200 

• headphone dan speaker: 64.800 + 63.200 = 132.000 

• pemutar MP3, headphone dun .1peaker :124.000 
+64.000+56.000 = 244.000 

Interpret Menafsirkan, dengan demikian dengan uang sebesar Rp 200.000,00 milka 
mengomunikasikan sesuai dengan perhitungan jumlah harga setelah diskon pada 

semua kombinasi barang diperoleh kesimpulan bahwa 
pasangan barang yang dapat dibeli adalah yang jumlahnya 
kurang atau sama dengan Rp 200.000,00 yaitu: 
Pemutar MP3 dan headphone yaitu sebesar Rp 192.800,00 
Pemutar MP3 dan speaker yaitu sebesar Rp 187 .200,00 
headphone dan speaker yaitu sebesar Rp 132.000 

sedangkan pemutar MP3, headphone dan speaker tidak dapat 
dibeli sekaligus karena jumlah harganya \ebih dari Rp 
200.000,00 yaitu sebesar Rp 256.000,00 
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Materi 

Occupational 
Uncertainty and data 
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------------------------------
Pak Sukri seorang pedagang telur ayam dan itik mencatat hasil penjualan telur setiap harinya selama 
seminggu . Hasil ~njualan telur (dalam kg) tersebut disajikan pada gambar diagram batang berikut. 
,--60.000-----~- -- ------ -

50.000 -!-

30.000 ~~ 

20.000 -r--

10.000 ·--

0 

-- .,ii, -,-'-'- -,. 
- ' . 

·' ,. 
-" . 

---- ·-- . -- • 

• telur ayam 

telur itik 

Sen in Selasa Ra bu Kam is Ju mat Sabtu 

' L_ ___ - - - ------ -- - - -------- • -

Pada hari minggu toko agen telur pak Sukri tutup dan harus membayar uang pembelian telur dari petemak 
sebesar 80o/o dari harga penjualan. Jika harga jual rata-rata perkilo telur ayam dan itik adalah Rp 11.000,00, 
berapakah uang yang yang harus dibayarkan Pak Sukri kepada petemak ? 

Proses 

Formulate 

Kemampuan Matematika 
Dasar KMD 

representasi masalah, 
merancang strategi, 
memanipulasi angka, data dan 
infonnasi statistik, identifikasi 
pertanyaan 

Altematif penyelesaian 

Pak Sukri seorang pedagang telur ayam dan itik 
mencatat hasil penjualan telur setiap harinya selama 
seminggu. Hasil penjualan telur (dalam kg) tersebut 
disajikan pada gambar diagram_ ba~-~!'~':!t, 
r60.ooo , - -- - - -- -- -- - -· --
1 I 

140.000 

l1 
• telur ayam 

20.000 ·tetortt1k 

0 
Senln Selasa Rabu Kamls Jumat Sabtu 

Pada hari min u toko a en telur ak Sukri tutu dan 
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harus membayar uang pembelian telur dari petemak 
sebesar 80% dari harga penjualan. Jika harga jual rata-
rata perkilo telur ayam dan itik adalah Rp 11.000,00, 
berapakah uang yang yang harus dibayarkan Pak Sukri 
kepada petemak ? 

--

Employ operasi penjumlahan, Membaca jumlah album yang terjual dengan 
menghitung basil menggunakan taksiran pada setiap band dan setiap bulan 
penjumlahan, Menerapkan mulai Januari hingga Juni 
operasi bilangan (persen), 
menghitung basil persentasc Altenatiftaksiran yang mungkin 

Hari telur avam telur itik 
Sen in 48.700 57.100 
Selasa 39.500 41.100 
Rabu 34.500 37.200 
Kam is 12.700 16.000 
Jumat 10.500 I l.000 
Sabtu 3.800 

~-----
4.300 

keseluruhanjumlah telur yang terjual dari bulan Januari 
hingga Juni sekitar 316.400 

uang yang diperoleh dari penjualan album adalah 
316.400x 11.000,00 = 3. 480.400.000 

80 % dari penjualan : 
1

8

0
°
0 

x 3. 480.400.000 = 

2.784.320.000 

Interpret Menafsirkan, dengan demikian berdasakan langkah perhitungan di atas 
mengomunikasikan maka banyaknya uang yang akan dibayarkan pada 

peternak telur adalah sekitar Rp 2.784.320.000 
,00 
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LEMBAR VALIDASI SOAL TES 

Pengant.ar 

Soal PISA-like jenis I dan 2 adalah soal yang diadaptasi dari soal PISA tahun 

2012. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapakilhu untuk mcmberikan 

penilaian, tanggapan, maupun saran terhadap aspek aspek yang digunakan dalam 

soal tersebut 

Petunjuk 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/lbu mohon diheri tanda ceklist ('\/) pada kolom 

ya atau tidak dalam tabel penilaian di bawah in1 

2. Jika ada hal-hal yang perlu dikomentari mohon dituliskan pada bagian 

komentar atau saran atau pada lembar soal tes 

3. pada bagian kesimpulan mohon ~iberikan tanda ceklist (..J) pada salah satu 

pilihan 

Penilaian 

232 

Aspek yang ditelaah f---~--~-~----~ 
I ' 3 4'.< i - ! j ~ 

1-c-~-----------,----r--+-->--f--+----1 
1. Penyelesaian memerlukan proses titerasi 1 I · 1 I 

I

I I : ! iv matematis jenis fonnulate , 1 ! J 
2. Penyelesaian memerlukan proses literasi -·-·r1 

---·--·-t-- --1
1 

i--t:-
matematis jenis employ j 

3. Penyelesaian memerlukan proses literasi --
1

------ -- - -1---t---1-~- I 

matematis jenis interpret I i 

4. Soal yang diberikan sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa 

5. Rumusan soal tidak menirnbulkan 

I 
I 
i v! 

penafsiran ganda 
f---~~-~-~~-~-~~-~--·-_j-----1---+---+---+---+ 

6. lnfonnasi yangdisampaikanjelasmaknanya i v' I 
7. Rumusan pertanyaan menggunakan kata I r----+---+----+--~ 

tanya atau perintah yang menuntut jawaban v 

ura1an 
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[ 8. rumusan soal menggunakan bahasa I ·-
L_ sederhana komunikatif dan_ muda~ -~pah~~~---·--+--
19. Kata atau kalimat yang digunakan dalam ! · --1-

soal tidak bermakna ganda ( salah 

pengertlan) 

10. Bahasa yang digunakan dan penulis~nya 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 1. , 

baik dan benar __________ J _J_ l_ 

Komentar dan saran : 

Kesimpulan 
( ) Layak digunakan 
( 0 L ayak digunakan dengan revisi 
l ) Tidak layak digunakan 

Validato 

>"MLJMV--

t\ur .. Y.t11_od .. i;_,,S:F~. ~--'d · 

233 

v 

v 
' I _ _! __ ~ 
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La1npiran 

Nama 
Kclas/No, Abs VIII .....•.. .! ...................... . 

LE:.l\18AR SOAL 'fES PRE ·rt:S/POST TES 

Petunjuk pengerjaan soal 

Tulis nama, kelas dan nomor presensi anda pada !embar jawaban. 

2. Jawablah setiap soal dengan prosestcara selengkap mungkin sesuai dengan pemahaman dan 

pengalaman belajar yang telah anda miliki 

3. Waktu pengerjaan soal 30 menit. 

PERTANYAAN 

Soal I: 

Ivan mempunyai sebuah flashdisk dengan status yang ditunjukkan pada tabel berikut
1 

Music 
--------. 
338 MB 

i 
I 

photo l 12 MB --] 

~-·--+---__J 
Free space 550 MB 

234 

~·ff'/ 
Kemudlan ~a Ivan memberinya flasdisk baru dengan kapasitas 2 GB (2000\1B)_ Seluruh file 

pada flashdisk lama Ivan disalin ke flashdisk #'baru_ 

flashdisk baru Ivan. 

::: :~umnya,sepasang pinguin Cms~a:un-m~~~:-;;.enghasilkan dua teluL Namun dari dua 
/ 

telur tersebut yang mampu bertahan hidup hingga menjadi pinguin dewasa hanya sebuah telur yang 

berukuran le~ih besar. Setelah ditimbang rata-rata ~rat~~ 78 gram 

scdangkan telur &kedua rata-rata bcratnyn 110 gram. Bcrapa penen bcrat rata~ata t~~!"~edua 

~~~pada be~t telur penama? ft·~t ~ ,~,.,.(. ~~---~ • ...,.,L~ "),....._9 

~/J ~!""iJc-, 
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Lampin1n 

Soal I 

Nam a 
Kelas/No. Abs 

235 

......................................... 
\'111. ........ / ...................... . 

SOAL T[S DIAGNOSTIK 

Perusahaan "ELECTRICS'' dan "TRONICS" adalah perusahaan yang memproduksi l'ideo dan 
audio player. Setiap akhir proses produksi barang-barang itu diuji_ Barang yang rusak atau tidak 
memenuhi standar dikembalikanan produksi untuk diperbaiki. 
Tabel di bawah ini menunjukk n mla rata-rata jurillah barang yang diproduksi dan -~ntase 
kerusakannya pada setiap jenis ya 1produksi per hari 

Jumlah rata-rata produksi Rata-rata kerusakan i I Nama Perusahaan 

I ELECTRICS 
video Pl!t~ oerhari (unit) .. --j 

2000 5 o/o ' f;rRONJCS 
.. 

I 7000 4% 
I; 
Nama Perusahaan I Jumlah rata-rata produksi I Rata-rata kerusakan ' I 

audio olaver ""'•hari (unill 1 I 
ELECTRICS 6000 • 3 o/o i -- -
TRONICS 1000 2% ' ' 

\vv,v~ ic>.~"''"'t"'-(, 

Manakah dari dua perusahaan tersebut yang leb1h rendali persen"se 1 keseh•rnhlQ pa<la hmug 
_j'ID& n1sak? Tampilkan perhitungan Anda menggunakan data,4habel di tas 

.- PenjelaSln j1wab1n: 1rz ... 1 

So1!2 
ffll.)_<-<i 

"Amirah" ad;:s;oko yang mcnjua! ascssoris HP. Firman ingin membeli pcmutar MPJ, headphone 
dan ~er . toko tersebut. Daftar harga ketiga barang yang ingin dibeli Firman ditunjukkan 
oleh tabel bcrikut 

[ ~~-1Ulll~sa~8~@;~J _s_~I pem_1s_s._~-"~~-0_3_~f-~_····-·_~0_"E~.· 3_6$;, 
Pada saat mcmbeli Toko "Amirah" mcmberi diskon 20% dari harga normal untuk setiap barang. 
Jika Firman hanya' memiliki uang sebesar R~00.000,.oibarang apa saja yang dapat dibeli ~ 
Finnan? ) 77--

1 
Ketiga barang yang ingin 

I heatlphnne 11an ¢"! 

Penjel1san jawaban: 

.;Jll.,;,,lfl';i;i.l"barang yang mungkin dapat dibeli firman. 
kan 

Ya/Tidak 
Ya I Tidak: 

dibeli Firman (pemutar MP3, Ya/Tidak 
I 
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··Panoran1a Record" adalah rumah produks1 yang n1en1bat\.'ahi 4 grup band rnus1k ren1aja Keempat 
grup b<µJ.~ tersebut mengeluarkan albu1n dengan hasil penjuaian ~ disajikan pada diagran1 
LH,::rikut /.- A,·~,~-

Diagram hasil penjualan album .. Panorama Record" per b11liu1 

D Band ·"kuda tcrbang 

• Bi111d ··raja hutan 
.. 

. 

• Band ·· gajah perkasa · 

D Band "'1nacan 1ncncrkan• ·• 

''.[' 

bulan 
,~r •~c \'J' -~' '·'' 

·'Panorama Record" akan menyumbangkan ton/o dari hasi! penjualan album dari keempat grupband 
yang dibawahinya. Jika harga rata-rata setiap albumnya adalah Rp. 45 000,-. Berapaj4j perkiraan 
uang yang akan disumbangkan "Panorama Record'··i 

Penjelasan jawaban : 
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Tujuan wawancara 

Metode wawancara 

Pelaksanaan 

237 

PEDOMAN WA W ANCARA 

Untuk mengumpulkan dan menggali infonnasi lebih 

lengkap serta memverifikasi data tertulis agar 

mendapatkan data tentang kelemahan litcrasi matematis 

dalam menyelesaikan soal PISA-1.ike yang belum terlhat 

jelas dalam data tertulis 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

berbasis soal 

a. Wawancara mengacu pada tahapan proses Jiterasi 

s1swa 

b. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi dan 

pemahaman siswa 

Setelah informan diberi tes scaffolding 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa sesuai dengan tabel berikut ini 

Proses literasi Pertanyaan 
matematis 
Formulate a. Apakah kamu paham dengan soal yang diberikan? 

b. Apakah sebelumnya kamu pemah mendapatkan materi tentang diskon atau 

aribnetika sosial? 

c. lnformasi apa saja yang ada pada soal? 

d. Bagaimana strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan? 

Employ a. Coba jelaskan bagaimana cara mencari diskon 

b. Bagaimana cara mencari harga barang setelah diskon? 

c. Bagaimana cara mencari barang yang dapat dibeli dengan menggunakan 

sejumlah uang yang besarannya ditentukan? 

Interpret a. Bagaimana cara mengungkapkan jawaban yang mungkin untuk menjawab 

pertanyaan soal 

b. Bagaimana cara membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan soal 

44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



r 
I 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWAN('ARA 

Pengantar 

Pedoman wawancara dtgunakan untuk mengumpulkan dan menggali infonnasi 

Jebih lengkap serta memverifikas1 data tertulis agar mendapatkan data tentang 

kelemahan literasi matematis dalam menyelesaikan soal l'f,)A-like yang belum 

tcrlhat jelas dalam data tertulis. Selanjutnya kami mohon kesed1aan Hapak/lbu 

untuk memberikan penila1an tanggapan rnaupun saran terhadap aspek aspek yang 

digunakan dalam soal tersebut 

Petuojuk 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/lbu mohon diberi tanda ceklist (.J) pada kolom 

ya atau tidak dalam tabel penilaian di bawah ini 

2. Jika ada hal·hal yang perlu dikomentari mohon dituliskan pada bagian 

komentar atau saran atau pada le111bat soal tes 

3. pada bagian kesimpulan mohon diberikan tanda ceklist (>i) pada salah satu 

pilihan 
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---------

Allpek ;.;;~~telaah ~1--r ·2 _;•;i;•i•i 4 

I. 

2. 

Tujuan wawancara terlihat denganjelas -----r·,. --·-t·-- ·----1 --··-·1 f ~-- --
Urutan pertanyaan dalam tiap bagian terurut secara I 1----+---I.. -- --1~--
sistematis j ! I J I \/ 

3. Pertanyaan menggamharkan arah tujuan yang i I ! 
diinginkan I I : 

4. Pertanyaan menggambarkan arah tujuan yang 

5. 
,_ __ ,_ilaku_":_~~-·-li~------------+---lf---+--·~---~ - / 

Pertanyaan tidak menimbulkan pena&inn ganda v 
!----------------··-. 

6. 

7 

Butir-butir pertanyaan mendorong responden 

memberikao penjelasan tanpa tekanan 

Butir-butir pertanyaan mengarahkan responden 

untuk menjelaskan mengapa terjadi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal 

---l--+--+- .. 1--
1 V' 
i 

' 
i 

i 
i 
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Komentar dan saran : 

Kesimpulan 
( ) Layak digunakan 
( vj L ayak digunakan dengan revisi 
( ) Tidak layak digunakan 

239 

Validator 

....... ~4Mli'T.'.~~kf~P.I A.,>Pd,MPd 
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LEMBARPANDVANSCAFFOLDING 

Tabel berikut merupakan tabel yang berisikan panduan scaffolding yang dilakukan 

oleh guru kepada informan penelitian untuk mendiagnosis literasi matematis siswa. 

Scaffolding yang Dapat Diberikan pada Proses Litcrasi Matematis Soal Jenis I 

Proses Kemampuan duar Scaffolding Pertanyaanlpernyataanlperintah yang 
Matematis matematis (KMD) yang dapat mungkin dlsampa/kan 

diberikan oleh euru 
ta hap representasi informasi explaining • Bacalah dengan saksama soal yang 
formulate diberikan 

• Soal tersebut mengenai apa? 
• Apakah kamu paham terhadap soal 

yang diberikan? 
• Tulislah semua infonnasi yang ada 

nada soal 
merancang strategi reviewing, • Jelaskan rencana kerja I 

explaining, langkah/strategi apa yang sesuai 
developing dengan pertanyaan pada soal? 
conceptual • konsep, prosedur atau penalaran apa 

thinking yang terkait dengan langkah 
nenvelesaian 

identifikasi pertanyaan explaining • Jelaskan ana nertanvaan soalnva? 
ta hap menerapkan operasi Explaining, • Coba jelaskan langkah menyelesaikan 
Employ bilangan (menghitung developing pennasalahan berdasarkan rencana 

harga diskon) conceptual kerjamu 
thinkinrz • Konsep atau prosedur apa saja yang 

menerapkan operasi Explaining, terkait dengan proses matematis ? 
bilangan (menghitung developing • Jelaskar. bagaimana cara menerapkan 
harga barang setelah conceptual strategi yang sudah direncanakan 
diskon) thinking untuk menjawab pertanyaan soal 

membuat kombinasi reviewing, • Coba periksa kombinasi barang apa 
explaining sajakah yang dapat dibeli! 

restructuring • Jelaskan bagaimana caramu memilih 
kombinasi barang untuk menjawab 
pertanyaan soal 

• Bagaimana caramu menyajikan 
penyelesaian yang tepat untuk 
menjawab peranyaan soal? apakah 
perhitunganmu sudah tepat 

• Coba periksa kembali apakah basil 
penyelesaianmu sudah sesuai dengan 
vane: diwr-1·--. nada -~rrnasalahan? 

tabap menafsirkan developing • Bagaimana caramu menafsirkan 
Interpret conceptual solusi yang sesuai dengan 

thinking -
6 nnasalahan vana diberikan 

mengomunikasikan developing • Bagaimana caramu 
conceptual mengomunikasikan penjelasan dan 
thinking, argumen yang sesuai dengan konteks 
reviewing pennualahan. 

• Coba .....w.atiJcan kembali 8"""'"h 
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penyelesaian yang didapat ~esuai 
den an ertan aaan soal 
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.Scaffolding yang Dapat Diberikan pada Proses Literasi Matematis Soal Jenis 2 

Proses Kemampuan dasar Scaffolding Perlanyaanlpemyataanlperintah 
Matematis matematis (KMD) yang dapat yang mungkln disampalkan 

diberikan oleh l!UTU 

tahap reprcsentasi masalah explaining • Bacalah dengan saksama soal 
formulate yang diberikan 

• Soal tersebut n1engenai apa? 
• Apakah kamu paham terhadap 

soal yang diberikan? 
• Tulislah semua infonnasi yang 

ada pada soa\ 

merancang strategi reviewing, • Jelaskan rencana kerja I 
explaining, langkah/strategi apa yang 
developing sesuai dengan pertanyaan 
conceptual pada soal? 

thinking • konsep, prosedur atau 
penalaran apa yang terkait 
deni?an lani?kah penyelesaian 

memanipulasi angka, reviewing, • Coba perhatikan diagram 
data dan informasi explaining, batang yang disajikan, 
statistik developing bagaimana caramu menaksir 

conceptual data? 
thinking, • Peralatan atau alat bantu apa 

environmental yamg diperlukan dalam 
provisions menaksir data? Bagaimana 

cara men<>0 unakannva? 
identifikasi pertanyaan explaining • Jelaskan apa pertanyaan 

soalnva? 
operasi penjumlahan Explaining, • Coba jelaskan langkah 

ta hap developing menyelesaikan pennasalahan 
employ conceptual berdasarkan rencana kerjamu 

thinkiruz • Konsep atau prosedur apa saja 
menghitung hasil Explaining, yang terkait dengan proses 
penjwnlahan developing matematis? 

conceptual • Jelaskan bagaimana cara 
thinkinrz menerapkan strategi yang 

operasi persen Explaining, sudah direncanakan untuk 
developing menjawab pertanyaan soal 
conceptual 

thinkins_ 

menghitung hasil Explaining, 
persentase developing 

conceptual 
thinkinK 

menatSirkan developing • Bagaimana caramu 
ta hap conceptual menafsirkan solusi yang sesuai 
Interpret thinking dengan permasalahan yang 

diberikan 
mengomunikasikan developing • Bagaimana caramu 

conceptual rnengomunikasikan penjelasan 
thinking, dan argumen yang sesuai 
reviewing dengan konteks permasa1ahan. 

• Coba perhatikan kembali 
apakah penyelesaian yang 
di..tAnAt sesuai den<r<an 
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LEMBAR VALIDASI PEDOMAN .\'l'AFFOLDl!l/'(i 

Pengantar 

Pedoman scaffolding digunakan sebagai acuan dalam me1nberikan bantuan 

seperlunya yang diberikan kepada informan untuk menyelesaikan soal l)ISA-/ike 

sekaligus mendiagnosis Jiterasi matematis siswa. Selanjutnya kami mohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk 1nemberikan penilaian tanggapan maupun saran 

terhadap aspek aspek yang digunakan dalam soa1 tersebut 

Petunjuk 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu atau ibu mohon diberi tanda ceklist ( ~) pada 

kolom ya atau tidak dalarn tabel penilaian di bawah ini 

2. Jika ada hal-hal yang perlu dikomentari mohon dituliskan pada bagian 

komentar atau saran atau pada lembar soal tes 

3. pada bagian kesimpulan mohon 4iberikan tanda ceklist ('i) pada salah satu 

pilihan 

J-- Aspekyangditelaah --- L 
1
-1 2 Pen~;· 151 

! ' i : ) v alidasi Isi I I 

' 
; 

!. Pertanyaan sesuai dengan kemampuan dasar ' 
' 

matematika i} j_ ·-

I 

, 

2. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan jenis 

Scaffolding 

Validui konstruksi 

u1fo11nan 1ne11gguuakan k.eu1an1puau dar;ar 

matematika unruk menyelesa.ikan soal PTSA-like 

ll8hua 

I. Bahasa sesuai dengan ka.idah bahasa Indonesia 

I 
' i I 

I 

I 
' 

I 

i 

' 
! iv-' ' i ' I ' 

I i 
i 

, 

v 

"' 
2. Kalimat pada pertanyaan/ pemyataan/ perintah tidak I 

' v ' 

I 
I 

ambigu 1, --+ 1 

3. Pcrtanyaan/pemyataan/perintah menggunakan . 
1 

IlJ' -/ ! 
~ahasa xderhana, mudah dipahami siswa \ I ! 
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. urues uep 1eiuawo)I 
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Lan1piran 5 

LEMBAR PANDUAN SCAFFOLD/N(; 

Tabel berikut merupakan tabel vang berisikan panduan scaffolding yang 

dilakukan oleh guru kepada subjek penelitian untuk mendiagnosis ketercapaian 

indikator kemampuan literasi matematika siswa 

Indikator kemampuan literasi 
matematika si5'va 

SiS\va dapat mcngidentifikasi 
masalab yang bersifat 

! kontekstual 

i 

Siswa dapat menunuskan 
i rformulate) masalah yang 
I bedcaitan dengan dunia nyata 

menjadi permasalahan 
matematika (mathematical 
problem) dengan melibatkan 
hubungan·hubwigan atau 
konscp-konsep yang terkait 

L 

Praktck scaffolding ~'ang 
dilakukan guru ke sis\\-a 

E.'nvirun111ental 
. provisions 
I Guru meminta s1su'a 
I memahami . 

I 
permasiOahan dengan 
melibatkan tutor scbaya 
jika dipcrlukan 

~Xploin1ng 

Gum merrunta siswa 
untuk membaca. 
mcnccrmati dan mcncliti 
soal.kcmudian 
menjelaskan apa yang 
ditanyakan 

Developing conceprual 
thinking 
Guru mcminta siS\\1l 
menentukan konscp
konsep yang terkait 
dengan pennasalahan 
membuat hubungan 
antar konsep 

Em1ironmenral 
Prm:isions 
Guru mcminta sisu-a 
memahami 
permasaJahan dengan 
melibatkan tutor scba}•a 
jika diperlukan 

Explaining 
Guru memint.a sis\\·a 
untuk meajela~_ 

Penanyaan/pcmyataan ~-ang 
mungkin disampaikan 

oleh guru 

• Bacalah dengan scksaina soal 
yang dibcrikan Soal terscbut 
men,llcnai apa 

• Cobajelaskan apa }ang 
dikctahtti 

• Jclaskan apa yang ditaJ\yakan 

I 

-~Ati"" 
• tulis scmua o ang ada 1 ,.,_~ • 

• Amati kcmba l on~ y~/ ! N\..._,f 

<likd•5~/ I • tulisl proposisi ~"'ang 111ungkin _ _) 
untuk gkan kon: 

konscp~ • Buatlah kon - dari 
pen....i · amerikan 

I 
I. 

• Diskusikan dengan tentann1u 

L, ~'V~~" 

1~ JeLW<an-...e·--· 
J 

0, ,, ~ '"'"'¥~.., ·~ , 
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! 
lndikator kcmampuan liter.isi I Praktck scaffolding yang I 

matematika siS\~·a ! dilakukan gun1 kc sis\\'a I 
i 

rencam kerja unluk 
menJawab penanyaan 

I 

Sisv.'3 dapat melakukan tahap [ Reviewing . 
penerapan (emplo.Y) dengan I Guru meminta siS\\'3 
memilih sebuah stratcgi yang 1 n1cngkaji ulang langkah 1 

sesuai dan menggunakan kcrja yang direncanakan 
konsep, fakta, prosedur dan 
penalaran yang terkait dan Restruc111ring,explaining 
permasalahan matematika 

1 
• Guru mernima siS\\'a 

)ang sudah diperoleh pada untuk menerapkan 
langkah sehelumnya agar kemampuan 
diperoleh penyelesaian/hasil matematika dalam 
matematika (mathematical menyelesaiakan 
result) I masalah kuntekstual 

' I •Guru ~mima siS\\'a 
mel!jelaskan Jangkah 

I penyelesaian ~·ang 
dilaknkan 

I 

Sisl» dapat I Rei}1ewing 
I menginterpretasilmenafsirkan • Guru meminta sis\\·a 

(inrerpret) penyelesaian/hasil mengkaji ulang 
matematika menjadi langkah kerja yang 
penyelesaian )'"g sudah I sudah dilakukan dan 
sesuai dengan kooteks mengiaji ulang 
permasalahan a".i berupa penytlesaian yang 
solusi atau kesimpulan telah didapatkan 
malcmatika. 

I 
. I 

Siswadapat Re11iewing, 
mengeva]uasi,(evaluate) em'ironmenlal provisions 
apakah penyelcsaian atau Guru meminta siswa 
solusi matematis Jersebut mngkaji ulang 
apakah sudah sesuai dan penyelesaian ) .. g 
meujawab masalah awal didapat sesuai dengan 

permasalaban yang 
diberibn 

Pertanyaan/pemyataan )·ang 
mungkin disampaikan 

oleh guru 

langkah apa yang akan 
dilakukan untuk dapal 
meniawab nertan.,.aan 

• Coba perhatikan lagi apakal1 
langkah penyelesaian yang 
kimu rencanakan sudah tcpat 

• Silakan selesaikan 
pennasalahan sesuai rencanamu 

• Caba jelaskan langkah 
menyclcsaiakan pennasalahan 
berdasarkan rencana kerjamu 

• Caba periksa kembah apakah 
langkah penyelesaian yang 
dilakukan sudah benar 

• Caba periksa apakah hasil yang 
diperoleh sudah sesuai dengan 
konteks pennasalahan 3\\'al 

• Caba periksa kembah apakah 
penerapan langkah 
penyelesaian yang kamu 
rencanakan sudah lepal 

• Coba periksa kembali apakah 
hasil penyelesaianmu sudah 
sesuai dengan yang ditanyakan 
pada pennasalahan awal 

• Diskusikan dengan temarunu _-.-
L, , 

' 
I 
' 
I 
' I 

r 

' 
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TIPE RESPON INFORMAN 

Diagnosis terhadap kelemahan literasi matematis dilakukan sccara deskriptif 

dengan cara menginvestigasi jenis-jenis kelemahan siswa dalam menyelesaikan 

soal jenis PISA-Like dengan kerangka yang diadaptasi dari OECIJ (2017), dan 

Siswono, et al (2015). Berikut merupakan tabel yang memuat deskripsi kode 

respon siswa termasuk kelemahan yang mungkin ditunjukkan oleh inforrnan dalam 

menyelesaikan soal PISA-Like. 

Tabel Tipe respon Informan dalam menyelcsaikan soal PISA-Like nomor 1 

-
Tipe Kode Sub-tipe Deskripsi 

Kelemahan tahap Fl kelemahan representasi Siswa lemah dalam membuat representasi 
formulate informasi infonnasi pada soal yang dibcrikan 

F2 Kelemahan merancang Siswa Jemah dalam merancang strategi untuk 
strate~i memecahkan masalah 

F3 Kelemahan identifikasi Siswa lemah dalam mengidentifikasi 
pertanvaan aan pada soal yang diberikan 

Kelemahan tahap El Kelemahan menerapkan Siswa lemah dalam menentukan harga 
Employ operasi bilangan diskon barang dengan menggunakan operasi 

(menghitung harga bilangan menghitung persentase 
diskon) 

E2 Kelemahan menerapkan Siswa lemah dalam menentukan harga 
operasi bilangan barang setelah diskon dengan menggunakan 
(menghitung harga operasi bilangan pengurangan 
barang setelah diskon) 

E3 Kelemahan membuat Siswa lemah dalam membuat kombinasi 
kombinasi barang yang mungkin dipilih dari jenis 

barano van2 ada 
Kelemahan tahap 11 Kelemahan menafsirkan Siswa lemah dalam menafsirkan solusi yang 
interpret sesuai dari semua kemungkinan pada 

keterbatasan yang diberikan 
12 Kelemahan Siswa lemah dalam mengomunik;J 

mengomunikasikan penjelasan dan argumen terhadap 
penyelesaian permasalahan berdasarkan 
batasan van2 diberikan 

Tabel Tipe respon Informan dalam menyelesaikan soal PISA-Like nomor 2 

Tipe Kode Sub-tipe Deskripsi 

Kelemahan tahap Fl kelemahan representasi Siswa lemah dalam membuat representasi 
formulate infonnasi pada soal yang diberikan 

F2 Kelemahan merancano Siswa lemah dalam merancana strate' i 
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-- -------
strategi untuk memecahkan masalah 

F3 Ketemahan menaksir Siswa lemah dalam 1nenaksir data pada 
diaaram batan'i?. 

F4 Kelemahan identifikasi Siswa lemah dalam mengidentifikasi 
""lianvaan oertanvaan oada soal vang dibcrikan -

Kelemahan tahap El Kelemahan operasi Siswa lemah dalam menentukan jumtah 
Employ penjumlahan besaran tertentu berdasarkan data yang 

diberikan 
E2 Kelemahan menghitung Siswa lemah dalam menentukan hasil 

basil nen\umlahan ""'erasi bilan{!an iumlah 
E3 Kelemahan operasi Siswa lemah dalam menghitung persentase 

persen terhadap besaran tertentu berdasarkan data 
vane: diberikan 

E4 Kelemahan menghitung Siswa lemah dalam menentukan basil 
basil nersentase o....,rasi bilan11:an iumlah 

Kelemahan tahap II Kelemahan menafsirkan Siswa lemah dalam menafsirkan solusi 
interpret yang sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan 
12 Kelemahan Siswa lemah dalam mengomunikasikan 

mengomunikasikan penjelasan dan argumen yang sesuai 
dene:an konteks nermasalahan -
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TRANSKRIP LENGKAP WA W ANCARA DENGAN INFORMAN SA PADA 
SOAL JENIS I "DISTRO" 

P baca dulu soalnya dengan saksama 
Sa Dibaca Bu? 
P Ya 
Sa (siswa membaca soal) 
P ini materinya terkait apa ini? 
Sa diskon, Bu 
P Diskon .... terns informasi yang ada pada soal apa saja? 
Sa harga celana, topi, sama kaos, Bu 
P harga celana, harga topi, harga kaos 

apalagi informasi yang ada? 
Sa Budi mempunyai uang tiga ratus ribu 
P ya, apalagi infonnasi yang ada? 
Sa diskon 25°/o, Bu 
P diskonnya 25%. Coba itu infonnasinya ditulis semua 
Sa (siswa menu/is informasi yang disebutkan sebelumnya) 

sud.ah Bu 
P sudah? jadi materi tadi terkait apa tadi? 
Sa diskon 
P Heemh ... ditulis juga 
Sa (siswa menu/is) 
P Ya, nah yang ditanyakan apa itu? 
Sa barang apa saja yang dapat dibeli Budi 
P ada syaratnya, ndak? 
Sa Jelaskan kemungkinan-kemungkinan nya 
P barang yang bisa dibeli Budi Itu terbatas uang ya .. ? uangnya terbatas ya? 

Berapa? 
Sa tiga ratus ribu, Bu. 
P Heemh .. berarti Coba ditulis barang yang bisa dibeli oleh Budi. Dengan 

uang berapa? 
Sa tiga ratus ribu, Bu 
P iya ... cara mengerjakannya nanti seperti apa cara mencarinya 
Sa menjumlahkan semua uang nya terus di diskon 25% 
P menjumlahkan semunya terus di diskon 25o/o? 
Sa !ya bu 
P : !ya boleh .... coba dikerjakan 
Sa : (siswa mengerjakan) 
P : Berapajumlahnya? 
Sa : empat rains limapuluh ribu, Bu 
P : lalu langkah selanjutnya? Di ... 
Sa disk on 
P diskon ... cara mencari diskon bagaimana? 
Sa : (berpildr) lupa, Bu .. 
P : Lupa.? 
Sa : !ya Bu ... 
P : dikalikan dengan persentase diskonnya 
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Iya berarti? 
Rp450.000 .... 

Sa dikalikan, Bu 
P lya ... bawahnya dituliskan, diberi keterangan 

Bawahnya garis baru di beri keterangan diskon sama dengan ... 
Sa di kali bu 
P lya .. gimana cara menghitungnya? 
Sa Emmmhhh .... (berpikir} 
P dua puluh lima persen itu sama dengan dua puluh lima per .... 
Sa seratus 
P seratus? berarti kamu kali kan empat ratus lima puluh ribu dengan dua 

puluh lima perseratus 
Sa (Berpikir sejenak) dikali ya, Bu .... dicoret ya, Bu .... 
P boleh .. 
Sa (menghitung dislwn) 
P Sudah ?berapa diskonnya? 
Sa : seratus dua lima ratus (ribu) 
P : (peneliti menge,·ek hitungan siswa) coba dicek yang ini 0 x 2 
Sa lya keliru, Bu 
P hi tung lagi ! 
Sa : ya Bu 

(siswa kembali mengecek perhitungannya) 
seratus dua belas ribu lima ratus (ribu) 

P Heemh.. !ya ... 
ltu tadi mencari apa? 

Sa diskon, Bu 
P Diskon .... Iya ... ditulis 
Sa (siswa menu/iskan diskon) 

Sudah .... 
P Iya .. langkah selanjutnya mencari apa? 
Sa Hasil yang dapat dibeli oleh Budi 
P : Gimana caranya? empat ratus lima puluh ribu ... . 
Sa : Dikurangi seratus dua belas ribu lima ratus , Bu .. . 
p : !ya 
Sa : (Siswa mengitung hasil pengurangan) 
P : (guru mengamati} 

Emmrn ... sebentar nol dikurangi lirna? 
Sa : Eh ... !ya Bu ... 

251 

(Siswa memperbaiki perhitungan, peneliti mengamati sambil mengecek 
hitungan siswa) 

P : Nah coba ditulis disitu hasilnya 
Sa : Sudah, Bu 
P : Nab .. Bisa ndak itu Budi beli semuanya? 
Sa : Tidak Bu .. 
P : Ndak bisa kenapa? 
Sa : karena uangnya cuma tiga ratus ribu 
P : lya..cuma tiga ratus ribu. Berarti cari kemungkinan yang lain ... 

Ini diberi penjelasan juga berarti 
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Budi tidak bisa membeli ketiganya .... Alasannya ... Karena ... 
Sa (Siswa menu/iskanjawabannya). Sudah Bu 
P Sudah ya .. ? 

Tahu sekarang cara mencari diskon ya 
Sa Iya 
P Berarti kemungkinannya barang yang bisa dibeli Budi itu apa? 
Sa Celana sama topi, Bu 
P Nah .. Dicekjuga 
Sa Ditambah ya Bu? 
P : lya .. coba ditulis di bawahnya! 
Sa sudah 
P : !ya terus langkah selanjutnya? 
Sa Dikasih .... (berpikir) 
P Apa? 
Sa Penjelasan Bu 
P Eh Bisa? 
Sa Bisa Bu tiga ratus ribu 
P tiga ratus ribu? 
Sa !ya, Bu 
P Tadi ada diskonnya kan? 
Sa Oh iya .... 
P Iya .. Hitung <lulu diskonnya 
Sa Jadi tiga ratus ribu didiskon dua puluh lima persen 

(siswa menghitung diskon) 
P !ya di bawahnya, dicari diskonnya .. 

Beri penjelasannya biar jelas kalau ini mencari diskon 
Sa (Siswa menghitung diskon) 

Tujuh puluh lima ribu, Bu 
P !ya jadi diskonnya tujuh puluh lima ribu 
Sa Jadi ini 300.ga ratus ribu dikurangi Tujuh puluh lima ribu ya, Bu 
P Itu nyari apa? Diberi penjelasan didepannya! 
Sa Emhh dikasih .. Harga setelah diskon ya? 
P Bisa beli itu berarti Budi? 
Sa) Bisa, bu 
P !ya diberi penjelasan 
Sa) : (Siswa menuliskan pery·e/asan) 
P : ada kemungkinru1 yang lain? 
Sa : Gakada 
P : Gakada? 

Coba kalo kepingin membeli celana sama kaos bisa ndak? 
Sa : Di ... 
P : Dicek 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan membe/i celana dan kaos) 
P : ya ... kemudian mencari apa? 
Sa : diskon Bu 
P Ya .. diskon .. 
Sa : (siswa menghitung diskon) 

Seratus ribu, Bu 
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P : Seratus ribu? itu tadi cari apanya 
Sa diskon, Bu 
P kemudian dikurangi itu mau nyari apa? 
Sa : harga setelah didiskon, Bu 
P Iya ... itu di beri penjelasannya 
Sa) (siswa menuliskan penjelasl1nnya) 

Sudah 
P sudah?cukup uangnya untuk beli itu? 
Sa : Bisa, Bu 
P : bisa ... cukup ... diberi kesimpulannya 

Apa kesimpulannya 
Sa : Budi bisa membeli celana dan kaos 
p : !ya ... 

sudah? itu tadi ngecek apa saja? 
Sa : celana sama kaos 
P : celana sama kaos bisa? 

terns sebelumnya? 
Sa : topi sama celana 
P : heemh ... celana sama kaos bisa topi sama kaos bisa ada ndak kemungkinan 

yang lain? 
Sa : emhhh ... (berpikir). tidak ada 
P : Tidak ada? 

celana sama kaos sudah? 
Sa : ohh topi sama kaos 
P : topi sama kaos belum, ya? 
Sa : belum 
P : Coba dicek! 
Sa : (siswa mengecek kemungkinan jawaban topi dan kaos) 
P Diskonnya berapa, Berarti? 
Sa lima puluh ribu, Bu 
P lima puluh ribu ... langkah selanjutnya berarti mencari ... ? 
Sa : setelah diskon 
P : lya ... Berapa? 
Sa : seratus Jima puluh ribu, Bu 
P cukup uangnya? 
Sa : cukup, Bu 
P Cukup ... ada lagi kemungkinan yang lain ndak? 
Sa : tidak ada 
P : ada berapa tadi kemungkinannya? 
Sa : Tiga 
P : apa saja? 
Sa : topi sama celana, celana kaos, sama topi k.aos 
P : kalau beli ketiga-tiganya bisa ndak 
Sa : tidak bisa bu 
P : Nah ... sekarang diberi kesimpulannya mulai kemungkinan-kemungkinan 

barang yang yang bisa dibeli itu apa saja terus tidak bisa membeli .... ? 
Sa : Ketiga-tiganya 

Ditulis Bu? 
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p 

Sa 
p 

Sa 
Budi) 

lya .... apa saja kemungkinan kemungkinannya? 
topi kaos, celana kaos, sama celana topi 
Iya jadi kemungkinan barang·barang yang bisa dibeli adalah Satu ... 
(siswa menuliskan semua kemungkinan barang yang dapat diheli oleh 
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TRAN SKRIP WA WAN CARA DEN GAN INFORMAN Sa P ADA SOAL 
.JENIS I "SPEAKER" 

P : dibaca dulu soalnya dengan cermat 
Sa: (membaca soal) 

255 

P : iya .. setelah membaca soal tersebut informasi apa yang ada di soal tersebut? 
Sa: harga barang-barang di toko "Amirah" 
P : heemh ... apa saja 
Sa: pemutar MP3 Rp 154.000,00, Headphone Rp 86.000,00, speaker 

Rp79.000,00 
P : informasi yang lain apa lagi? 
Sa: diskon Rp 20.000,00, eh ..... diskon 20% 
P : informasi yang lain apa lagi? 
Sa: uang yang dimiiki Firman Rp 200,000,00 
P : Rp 200,000,00 ... ,nah coba yang diketahui itu tadi ... 
Sa : ditulis .... 
P : ya ditulis 
Sa: (infonnan menulis informasi pada soal dikolom diketahui) 
P : apa yang ditanyakan? 
Sa: barang apa saja yang dapat dibeli Firman? Jelaskan kemungkinan-

kemungkinannya! 
P : yang bisa dibeli oleh Firman dengan uang sebesar .... 
Sa: dua ratus ribu, Bu ( informan menuliskan yang ditanyakan)) 
P : iya, sebelum mengerjakan coba jelaskan langkah-langkahnya bagaimana? 
Sa: (berpikir sejenak.) mengurangi harganya dengan diskon 
P : iya kemudian? setelah itu? 
Sa: (diam) setelah itu .... 
P : biar ketemu barang apa saja yang bisa dibeli, bagaimana caranya 
Sa: mencoba semua barang 
P : mengecek? 
Sa: iya 
P : mengecek, iya .... coba dikerjakan! 
Sa: (siswa rnengerjakan dengan cara menjumlahkan harga pemutar MP3, 

headphone dan speaker terlebih dahulu kemudian dilanjutkan menghitung 
diskon ) 

P : (rnengamati) ini kalau sudah dua puluh perseratus tidak perlu ditulis persen 
lagi 

Sa: oh iya Bu ( kembali mengerjakan ) 
Setelah itu cari harga setelah diskon 

P : iya 
Sa: (terus mengerjakan dengan mengecek kemungkinan apakah ketigabarang itu 

bisa di beli) 
P : cukup uangnya? 
Sa : nggak cukup, Bu 
P : iya diberi penjelasan 
Sa: iya Bu ( menuliskan penjelasan) 

Sudah Bu, terns dicoba kemungkinan yang lainya) 
P : iya 

44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



256 

Sa: ( kembali mengerjakan dengan cara menjumlahkan harga pemutar MP3 dan 
headphone, dan dilanjutkan dengan mencari diskon) 

P : nyari apa itu tadi? 
Sa: diskon (informan melanjutkan menghitung diskon) 
S : empat puluh delapan dua ratus 
P : iya ... terus langkah selanjutnya mencari apa 
Sa: setelah diskon 
P : iya 
Sa: (informan menghitung harga barang setelah diskon) 
P : (mengamati informan yang sedang menghitung sambil mengecek hitungan 

informan) 
Sa: sudah 
P ; temyata cukup uangnya? 
Sa: cukup, Bu 
P : disimpulkan, berarti Firman bisa membeli .... barang apa tadi 
Sa : pemutar MP3 sama headphone 
P : iya 
Sa : informan menuliskan kesimpulan 

Sudah 
P : terns langkah selanjutnya? 
Sa : mengecek headphone sama speaker 
P : iya, mengecek headphone sama speaker 
Sa: informan menjumlahkan harga headphone dan speaker kemudian dilanjutkan 

dengan menghitung harga diskon untuk pembelian dua barang tersebut) 
P : berapa diskonnya? 
Sa : tiga puluh tiga ribu, Bu 
P : betul tiga puluh tiga ribu coba dicek hitungnnya 
Sa : iya, bu. Betul 
P : oh ya ... betul.. 
Sa: (informan melanjutkan pekerjaan dengan menghitung harga setelah diskon) 

Seratus dua puluh dua ribu, Bu 
P : kesimpulannya bisa ndak beli itu? 
Sa: bisa 
P : diberi kesimpulan 
Sa: (infonnan menuliskan kesimpulan) 
P : coba diperiksa lagi, skemungkinanya sudah dicek semua? 
Sa: sudah 
P : apa saja tadi 
Sa : pemutar MP3 sama headphone, headphone sama speaker 
P : headphone sa.ma speaker sudah, terus ... .ini sama ini sudah?MP3 sama 

speaker? 
Sa : belum, Bu 
P : belum? dicek juga 
Sa: (informan menjumlahkan harga pemutar MP3 dan speaker) 

dua ratus tiga puluh empat ( ribu), Bu 
P : bisa beli itu? 
Sa: apa? 
P : FinnWl bisa beli itu? Oo ... belum didiskon ya ... 
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Sa: (informan kembali melanjutkan dengan menghitung harga diskon untuk 
pembelian dua barang tcrsebut) 
Eropat enarn delapan ratus 
Terns setelah diskon 

P : iya 
Sa: (informan melanjutkan pekerjaan dengan mcnghitung harga setelah diskon) 

Seratus delapan enam duaratus 
P : heemh ... kesimpulannya apa? 
Sa: bisa 

(informan menuliskan kesimpulan) 
tulis kesimpulan semua 

P : kemungkinannya sudah di eek semua? Masih ada? 
Sa : sudah, Bu 

25-

(informan menuliskan semu kombinasi barang yang dapat dibeli oleh Firman 
dengan uang sebesar dua ratus 
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TRANSKRIP LENGKAP WA WANCARA DENGAN INFORMAN (SB) 
PADA SOAL .JF:NIS 2 "BAND" 

P : Coba dibaca dulu soalnya dengan saksan1a 
Sb: (siswa membaca soal) 
P : setelah membaca soal, coba materi apa yang terkait dengan soal? 
Sb: band, Bu 
P : Materi matcmatikanya apa? 
Sb: diagram batang, Bu 
P : diagram batang dibahas pada BAB apa? 
Sb: Statistika 
P : oh ya ... statistika. Sebelumnya sudah mengenal materi statistika 
Sb: sudah, Bu 
P : Baik ... Paham dengan soalnya 
Sb: emmmh ... (siswa berpikir) 
P : yang diketahui pada soal apa saja? Informasi apa saja yang ada pada soal? 
Sb: rata-rata harga setiap album Rp 45.000,00, Bu. 
P : Apalagi? 
Sb: menyumbangkan lOo/o dari albumnya. 
P : Apalagi 
Sb: Sudah, Bu. 
P : Sudah? Coba diamati ini (menunjuk gambar diagram batang). Apa yang 

diketahui dari sini? 
Sb: emhh ... (siswa berpikir) 
P : coba bulan apa ini (rnenunjuk bagian diagram batang) 
Sb: Januari, Bu 
P : nah .. yang putih ini berarti menunjukkan apa? 
Sb: Band kuda terbang sebesar .... emhh (siswa berpikir sambil mengamati 

diagram batang). 2002, Bu 
P : Betul 2002? dari mana 2002? 
Sb: 2000 di atasnya sedikit, Bu 

25R 

P : Boleh mengira-ngira tapi jangan terlalu jauh ya. sekarang dari sini sampai sini 
(n1enunjuk diagram batang) jaraknya berapa. 

Sb: emh ... (siswa berpikir) 
P : biar tahu jaraknya diukur pake apa 
Sb: penggaris, Bu 
P : baik silakan diukur berapajaraknya? 
Sb: (siswa mengukur menggunakan penggaris) satu setengah centi, Bu 
P : Baik jarak pada gambar satu setengah centi. Kalo pada keterangannya jaraknya 

berapa? 
Sb: 2000 ke 2500. 500, Bu. 
P : iya artinya kalo satu setengah centi atau lima belas mili pada gambar 

mewakili. .. ? 
Sb: 500, Bu 
P : lya ... kalo lima betas mili pada gambar mewakililima ratus berarti setiap satu 

mili mewakili berapa 
Sb: (siswa menghitung). 33,33, Bu 
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P : baik. Sekarang coba untuk menaksir banyak album setiap band setiap bulan 
cara menaksimya gimana? 

Sb: diukur gambamya kemudian dihitung. Kalo satu mili ditambah 33,33. 
P : lalu? Kalo band kuda terbang ini pada bulan Januari gimana cara menaksir 

banyaknya? 
Sb: ini tiga mili dikali 33,33 terns ditambah 2000 

259 

P : baik sekarang silakan diperkirakan atau ditaksir banyak album setiap bend dan 
sctiap bukannya. 

S : (siswa mengukur dan menghitung, kemudian menuliskan pada diagram banyak 
abum yang terjual untuk setiap album dan setiap band) 

P : Baik ... sudah ditulis semua? 
Sb: sudah, Bu. 
P : Kalau sudah silakan menuliskan informasi yang ada pada soal 
Sb: (siswa menuliskan infonnasi pada soal) 
P : setelah ditulis semua infonnasi yang ada pada soal, kemudian pada soal ini 

pertanyaan soalnya apa? 
Sb: Berapa perkiraan uang yang akan disumbangkan 
P : Heemh .. , berapa perkiraan uang yang akan disumbangkan. Dituliskan dulu! 

Berarti yang ditanyakan adalah ... , 
Sb: (siswa menulis pertanyaan soal) 
P : iya ... berapa uang yang akan disumbangkan oleh Panorama Record. 

Cara mengerjakan nanti seperti apa? 
Sb: (berpikir sejenak). Jumlah album mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. 

Dijumlah semua 
P : iya ... dijumlah semua. Kemudian? 
Sb: kemudian dikali sepuluh persen 
P : iya boleh ... Berarti sekarang langkah yang pertama adalah ... 
Sb: dijumlah dulu 
P : dijumlah dulu ya? Coba sekarang di jumlah dulu 
Sb: (siswa menjumlah basil penjumlahan seluruh album mulai bulan Januari 

sampai bulan Juni) 
P : (peneliti mengamati dan sesekali mengecek hitungan siswa) 
P : Sudah? jumlahnya berapa? 
Sb: sudah ... enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat 
P : ya, silakan ditu1is! 
Sb: (siswa menuliskan basil penjumlahannya) 
P : Kemudian setelah dihitungjumlahnya, diapakan? 
Sb: Dikali sepulub persen 
P : Dikali sepulub persen.,,dikali sepulub persen mencari apa? 
Sb: Uang yang akan disumbangkan 
P : !ya ... coba ditulis, Sepulub persen dari penjualan 
Sb: (siswa menuliskan) enarn belas ribu tiga ratus tujub pulub empat dikali sepulub 

persen. Cara menghitungnya gimana, Bu? 
P : ini (enarn belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat) dikali sepuluh kemudian 

dibagi seratus .. Ini dikali sepuluh berapa? 
Sb: ( siswa menghitung 16 x I 0) 
P : Ibo,,, semuanyajangan hanya 16 saja yang dihitung, tapi 16. 374 dikali IO 
Sb: (siswa menghitung 16. 344 dikali IO kemudian dibagi IOO) 
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P : hasilnya ditulis dulu .. berapa itu? 
Sb: seribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat 
P : Nab ... langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya apa? 
Sb: mencari jumlah uang 
P : Apakah ini tadi sudahjumlah uang? (1634,4) 
Sb: belum, Bu 
P : Belrun ... tcrus ... 
Sb: (siswa berpikir) 
P : yang 1634,4 tadi apanya? 
Sb: sepuluh persen dari penjualan, Bu 

2ti() 

P : I-le eh, sepuluh persen dari jumlah penjumlahan album. Berarti ini baru sepuluh 
persen dari penjualan. Berarti sekarang berapa rupiah yang akan 
disumbangkan? Cara mencarinya? 

Sb: 1634,4, Bu .... Eeee .. (siswa berpikir) 
P : kalo satu albumny-a empat puluh lima ribu, nab kalo sekian album ( 1634,4) 

album itu berapa? Caranya diapakan?i 
Sb: dibagi, Bu ... 
P : Kalo satu album, satu album harganya berapa? 
Sb: empat puluh lima ribu, Bu .. 
P : kalo dua album berapa? 
Sb: 45.000 ditambah 45.000, Bu 
P : iya berapa? 
Sb: ( siswa menghitung) sembilan puluh ribu, Bu 
P : iya ... atau dari empat puluh lima ribu dikali dua 

kalau tiga album .... ? 
Sb: dikali tiga, Bu. 
P : Nah sekarang kalau seribu enam ratus tiga puluh empat koma empat album, 

berarti diapakan? 
Sb: dikali, Bu 
P : dikali ... berapa kali berapa? 
Sb: dikali tiga, Bu .. 
P : dikali tiga? Diulangi, ya ... 

Kalo satu album empat puluh lima ribu. 
Tadi kali 2 album berarti empat puluh lima ribu di ... 

Sb: kali dua, Bu 
P : Kalau tiga album berarti ... 
Sb: empat puluh lima ribu kali tiga 
P : nab sekarang kalau seribu enam ratus tiga puluh empat koma empat album, 

berarti? 
Sb: empat puluh lima ribu dikali seribu enam ratus tiga puluh empat koma empat 

album 
P : !ya ... nah sekarang ditulis, Jumlah uang yang akan disumbangkan 
Sb: (menuliskan kemudian mengbitung ~ii perkalian) 
P : berapa tadi? 
Sb: tujuh puluh tigajuta lima ratus empat puluh delapan ribu 
P : iya ditulis di sini ( menunjuk tempat menulis basil perkalian) 
Sb: (siswa menulis) 
P : iya berarti kesimpulannya apa? Apakah sudah terjawab pertanyaanya? 
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Sb: sudah, Bu 
P : Sudah .. Kesimpulannya apa? 
Sb: Uang yang akan disumbangkan oleh panorama record sebesar tujuh puluh tiga 

juta lima ratus empat puluh delapan ribu 
P : Iya ... silakan dituliskan kesimpulannya. 
Sb: (siswa menuliskan kesimpulan) 
P : sudah? Caba dicek lagi langkah demi Jangkahnya sudah tcpat? 
Sb: (memeriksajawaban). Sudah, Bu. 
P : Yang pertama tadi diapakan <lulu? 
Sb: dijumlah semuanya. ( hasil penjualan album mulai bulan januari sampai bulan 

Juni untuk setiap Band) 
P : Setelah dijumlah? 
Sb: dikali sepulih persen 
P : Dikali sepuluh persennya. Itu sepuluh persen dari jumlah penjualan ya? 
Kemudian? 
Sb: Jumlah uang yang disumbangkan 
P : heeh .. Jumlah uang yang disumbangkan, dengan cara? 
Sb: empat puluh lima ribu dikali seribu enam ratus tiga puluh em pat koma empat 
P : iya. Sudah terjawab? 
Sb: Sudah, Bu 
P : Sudah Bisa? 
Sb: !ya Bu 
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262 

TRANSKRIP LENGKAP WAWANCARA DENGAN INFORMAN SB PADA 
SOAL JENIS 2 "TEL UR" 

P : lya soal yang berikutnya, coba dibaca <lulu. Dibaca yang keras 
Sb: (siswa membaca) 
P : iya, Sudah dibaca? Materi yang terkait dengan apa'? 
Sb: (memperhatikan soal kembali) 
P : kalau ada ininya? ( menunjuk soal) 
Sb: Digram batang, Bu 
P : iya ... diagram batang itu ada pada materi apa? BAB apa? 
Sb : Statistika 
P : Iya ... pada BAB statistika, nab sekarang informasi apa saja yang ada? 
Sb: (siswa kembali membaca soal) rata-rata harga telur ayam dan itik sebelas ribu 
P . I ·• : 1ya .. apa ag1. 
Sb: Pak Sukri harus membayar uang pembelian telur dari petemak 
P : iya berapa? 
Sb: sebesar delapan puluh persen 
P : sebesar delapan puluh persen .. Jadi cara mencarinya nanti bagaimana? 
Sb: dikali 80 %, Bu. 
P : dikali 80 o/o itu kalo sudah ketemu jumah telumya ya? Jumlah telumya sudah 
tahu? 
Sb: Belum, Bu 
P : Belurn ... dicari <lulu 
S : Misalnya hari Senin berapa ini?coba diukur 
P : ( siswa mengukur jarak antara dua garis mendatar pada diagram batang dengan 

menggunakan penggaris) 
Sb: dari empat puluh ribu ke lima puluh ribu ini berarti ini rentangnya berapa ini? 
P : sepuluh ribu, Bu. 
Sb: !ya Rpl0.000 Rpl0.000 itu diwakili oleh berapa mili (meter)? 
P : siswa mengukur rentang jarak diagram. 12 rnili (meter), Bu 
P : berarti kaJau 1 mili nya mewakili berapa 
Sb: siswa menghitung 833,33, Bu 
P : coba diperkirakan berarti telur ayam nya untuk hari Senin ini berapa ini S 
Sb: siswa mengukur diagram batang) I 0 dikali .. 
P : 10 itu? 
P : dikali 833,33 Bu 
Sb: Berapa? 
P : (siswa menghitung hasil perkaliannya ) 
S : sudah? Lalu ditambahkan? 
P : 40.000 Bu, (siswa mengitungjurnlah telur itik dan ayam mulai hari senin 

sampai Minggu kemudian langsung menuliskannya pada garnbar diagram 
batang) 

P : sudah sekarang jumlah telur yang terjual setiap harinya mulai senin sampai 
sabtu untuk masing-masing baik itu telur ayam maupun telur itik sudah 
dituliskan semua ya? 

Sb: iya 
P : Nah sekarang coba di Tuliskan informasi yang ada pada soal apa saja tadi yang 
pertama 
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Sb: jumlah telur ayam clan telur itik mulai hari Senin sampai Sabtu 
P : iya kemudian? 

263 

Sb: jwnlah uang pembelian telur sebesar 80o/o. Kemudian rata-rata harga telur rata~ 
rata Rpl 1.000 
P : Iya sekarang semua infonnasinya ditulis di sini (menunjuk len1bar jawaban) 
P : (siswa menuliskan infonnasi soal) 
P : ya .. itu tadi sudah di tulis semua ya jumlah telur ayam dan telur itik mulai hari 

senin sampai hari Sabtu, kemudian yang ditanyakan Sudah ditulis? 
Sb: Sudab, Bu 
p : apa? 
Sb: berapa uang yang harus dibayar Pak Sukri kepada petemak 
P : cara mencarinya nanti bagaimana? 
Sb: dijumlab kemudian dikali 80% 
P : itu mencari apa? 
Sb: uang yang hams dibayar 
P : setelah itu? itu tadi sudahjumlah uangnya? 
Sb: Belum Bu 80% dari jumlab telur seluruhnya 
P : Kalau mencari jumlah uang yang harus dibayarkan nanti caranya bagaimana? 
Sb: setelab ketemu 80% nya dikali Rp 11.000 
P : Jya sekarang coba dikerjakan dulu 
Sb: (siswa mengerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya) 
P : sudab dijumlah? berapa jumlahnya 
Sb: 320809 
P : setelab di jumlab langkab selanjutnya apa? 
Sb: dikali 80% 
P : 80o/o tadi untuk mencari apa? 
Sb: 80% dari jumlah telur. (siswa kembali menghitung perkalian 80% dikali 

320.809) 
P : sudah ketemu basil perkaliannya berapa? 
Sb: 256.647,2. (siswa kembali melanjutkan pekerjaan dengan mengalikan 

256.647,2 dengan l l.000/ 
P : Jya ini 256647,2 dikali? 
Sb: 11.000, Bu 
P : lya coba dikalikan. Iya berarti itu mencari apa? mencari apa sekarang? 
Sb: jumlah uang yang hams disetorkan (siswa menuliskan dan menghitung basil 

perkalian) 
P : Ya .. sudah ketemu jawabannya 
Sb: SudabBu 
P : itu tadi mencari apa? 
Sb: uang yang harus disetorkan 
S : !ya berarti clitulis kesimpulannya 
P : (siswa menupliskan kesimpulannya) 
S : Ya sudah betul langkah-langkahnya dan kesimpulannya? 
P : (siswa Mengecek jawabannya) 

Jya bu sudab 
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LEMBAR SOAL TES PENDAHULUAN 

Petunjuk pengerjaan soal 
I. Tulis nama, kelas dan nomor presensi anda pada lembar jawaban. 
2. Jawablah setiap soal dengan proses/cara selengkap mungkin sesuai dengan 

pemahaman dan pengalaman belajar yang telah anda miliki. 
3. Waktu pengerjaan soal 30 menit. 

PERTANYAAN 

Soal 1: 

264 

Ivan mempunyai sebuah flashdisk dengan status yang ditunjukkan pada tabel 

berikut 

Music 338MB 

photo 112MB 

Free space 550MB 
. 

Kemudian kakak Ivan membennya flashd1sk barn dengan kapasitas 2 GB (2000 

MB). Seluruh file pada flashdisk lama Ivan disalin ke flashdisk baru. Buatlah 

diagram lingkaran yang menggambarkan status flashdisk baru Ivan. 

Soal 2: 

Pada umumnya sepasang pinguin mampu menghasilkan dua telur dalarn setahun. 

Namun dari dua telur tersebut, yang mampu bertahan hidup hingga menjadi pingt1in 

dewasa hanya sebuah telur yang berukuran lebih besar. Setelah ditimbang rata-rata 

berat telur pertama 78 gram sedangkan telur kedua rata-rata beratnya I IO gram. 

Berapa persen rata-rata selisih berat telur kedua dengan berat telur pertalna 

terhadap rata-rata berat telur pertama? 
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No. 

Urut 
Tingkat kemampuan 

I. mengekspresikan dengao 

jelas prosedur yaog 

diguoakan uotuk 

menyelesaikan masalah 

termasuk masalah yang 

penjelasan keputusan 
I 

secara berurutan 
I 

265 

K!Sl-KISI DAN PENULISAN BUTIR SOAL TES PENDAHULUAN 

Alokasi W aktu 

Banyak Soal 

Bentuk Soal 

lndikator 

Siswa dapat menggambar diagram lingkaran 

pada ukuran baru jika diketahui ukuran lama 

40 Menit 

2 Butir Soal 

Uraian 

Butir Soal 

Soal 1: 

Ivan mempunyai sebuah flashdisk dengan status yang 

dituojukkan pada tabel berikut 

Music 338 MB 

photo 112 MB 

Free space 550MB 
: 

Kemudian kakak Ivan memberinya flashdisk baru dengan 

kapasitas 2 GB (2000 MB). Seluruh/Ue pada flashdisk lama 

Ivan disalin ke flashdisk barn. Buatlah diagram lingkaran 

yang menggambarkan status flashdisk baru Ivan. 

Altematif penyelesaian: 

Perumusan masalah: 
I 
i 

.. ~ 
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No. 

Urut 
Tingkat kemampuan lndikator 

266 

Butir Soal 

menentukan kapasitas setiap .file pada flashdisk yang barn 

Music: 338 MB 

Photo: ll2MB 

Free space: 2000-(338+112) ~ 450 MB 

Penerapan: 

menghitung besar sudut dengan menggunakan operasi 

bilangan pada setiap file dalarn flashdisk barn 

Music: 
338 

x 360° = 60 84° 
2000 ' 

112 0 0 photo: - x 360 = 20 16 
2000 ' 

1550 
Free space : 2000 x 360° = 279° 

interpret asi : 

menggambar diagram lingk:aran berdasarkan besar sudut 

yang telah dihitung pada setiap file seperti di atas 
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No. 

Urut 
Tlngkat kemampuan lndikator 

267 

Butir Soal 

diagram lingkaran status flashdisk yang baru 

G music 

• foto 

free space 

t!1 

Soal 2: 

Pad.a umumnya sepasang pinguin dalam setahun mampu 

mengl1asilkan dua telur. Namun dari dua telur tersebut yang 

mampu bertahan hidup hingga menjadi pinguin dewasa 

hanya sebuah telur yang berukuran lebih besar. Setelab 

ditimbang rata-rata telur pertama beratnya sekitar 78 gram 

44092

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



No. 

Urut 

2 

Tingkat kemampuan 

menafsirkan clan 

memahami situasi pada 

konteks yang 

membutuhkan tidak hanya 

Indikator 

Siswa dapat menentukan persentase selisih 

berat dari berat yang ditentukan jika diketahui 

berat dua ukuran 

268 

Butir Soal 

sedangkan telur yang kedua rata-rata beratnya 110 gram. 

Berapa persen rata-rata telur kedua lebih berat daripada 

telur pertama? 

Perumusan masalah: 

menentukan selisih berat rata-rata telur pertama dan telur 

kedua, yaitu : 110 - 78 ~ 32 gram 

dari selisih rata-rata berat kedua telur tersebut ditentukan 

prosentasenya terhadap berat telur yang pertama 

Penerapan: 

rnenghitung prosentase selisih rata-rata berat kedua telur 

terhadap berat telur yang pertama 

prosentase selisih rata-rata berat kedua telur terhadap berat 

32 
teluryangpertama~ - x 100% ~ 41,13% 

76 

interpret asi : 

membuat simpulan dari permasalahan yang diberikan 
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No. 

Urut 
Tingkat kemampuan 

sekadar memberikan 

kesimpulan langsung, 

dapat mengekstrak. 

informasi yang relevan 

dari satu sumber dan 

memanfaatkan satu model 

yang representasional., 

dapat menggunakan 

algoritma dasar, formula, 

prosedur atau konvensi 

untuk memecahkan 

masalah, dapat melibatkan 1 

bilangan bulat. Mereka 

mampu membuat interpret 

asi literal dari hasilnya. 

Indikator 

269 

Butir Soal 

kesimpulan jadi persentase rata-rata telur kedua lebih berat 

daripada telur pertama adalah 41,13% 
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UJI V ALIDITAS DAN RELIABILIT AS SOAL JENIS I 
SOAL SOAL 

NO NAMA '"'SPEAKf:R'' "CELANA" JUMLA~I 
-- ---- ··---- --- -----------·--- - -----

I ADELIA RAHMA ANJANI 9 11 20 

2 AINUNNISAK 12 12 24 

3 AULIA MAY A NURIT A PUTRI 12 II 23 

4 DANNY SURYA SETYAWAN 8 14 22 

5 DWI MIFT AKHUR ROKHMAH 5 11 16 

6 ERSY AH ADITYAH LILLAH 9 II 20 

7 INT AN TRI AGUSTIN PUTRI 6 5 11 

8 JALER LATU AJI YAHY A 9 14 23 

9 JUNIOR IBRA MAULANA 9 13 22 

10 KANEJSHIA TARA RATNA DEWANTI 15 11 26 

II l,ATIF ATUZ ZIDNY ILMAYA 6 4 10 
MAHARDIKA PUTRA IRA WAN 8 13 

12 PRAT AMA 21 

14 MOCHAMAD AFRIS HIDA YAT 9 8 17 

15 MOCHAMMAD ALBI DARMA WAN 7 14 21 
MlJCHAMMAD ILHAM PUTRA 10 13 

16 ROMADLON 23 

17 MUHAMMAD ADITYA WIBOWO 8 14 22 
MUHAMMAD WAHYU ANGGA 9 10 

18 SAHPUTRA 19 

19 NARULITA MUTIARA SY AF A 5 5 10 

20 NOVANI RJZKA AMELIA 4 4 8 

21 NUR RACHMATHIDAYAT 9 13 22 

22 PRASETYO WIDODO 5 6 II 

23 RAHAYU JNTAN NING TIYAS 4 4 8 

24 RAMADHANJ FIRMANSY AH 7 5 12 
REZA MAHENDRADHET A 8 9 

25 MUHAMMAD 17 

26 RlZK Y WAH YU SY AFITRJ 14 4 18 

27 S!Tl NUR SOFJA TlJL M 10 5 15 

28 STEVIO EKA PUTRI 7 8 15 

29 SY AHRUL ALVIN CHUSNAN 16 16 32 

30 WAHYU JOKO SA TRIO 7 4 II 

31 WILDAN ARDIANSY AH 12 II 23 

32 WYNNE RAMADHANI SUSILO 4 12 16 

rhitunQ 0,795089735 0,871966729 

r tabel (a= 0,005) 

rtabel(u=O,Oll 

KETERANGAN 
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[_R_E_L-lA-B-iLll'A~S~· ------

responden sebanyak 32 df=- 32-2=30 

signifikasi 5% r tabel = 0,3440 

-----

didapat rhit > r tabel kesimpulan "reliabel" 

271 

9,724731183 14,92473118 34,2 
JUMLAl1 VAR 

VARIANSI TOT 
--

24,64946237 34,2 

I o,ssss1097}] 
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UJI V ALIDITAS DAN RELIABILIT AS SOAL JENIS 2 

SOAL SOAL" y 
NO NAMA ""BAND" TELUR" 

I ACHMAD RIYO SAPUTRA 9 15 24 

2 ADITY A HAFIZ~l 9 10 19 

3 AGNES MONICA PlJ'fRI 6 13 19 

4 AGUSl'JNUS SAMUEL WIJA YA 17 8 25 

5 ALIYA FARAH DILARA 8 14 22 

6 ARI PUTRI WULANDARI 5 5 10 

7 BALQIS MAHIRASHIFA 'IZAH AUDREWAN 6 13 19 

8 BINT ANG RANU GUMBO LO 8 8 16 

9 DENNY BAHAR! 17 14 31 

JO ELIZABETH ADEL YNE PUTRI 15 13 28 

II FEBI ZAHROTUL WARDA 8 4 12 

12 JOHANES RISKI TRI NUGROHO 8 14 22 

13 JULIUS ANUGERAH IMMANUEL 17 12 29 

14 LISA AMELIA 5 4 9 -
15 MOCHAMMAD KHAFLI AJI FEBRIANSYAH 18 II 29 

16 MUHAMMAD KASYFUL ADZIM 17 12 29 

17 MUHAMMAD NURUL HUDA PRASETYO 18 13 31 --
18 NUR CHAILA CHAMAMA 4 9 13 

19 NUR F AIZA FEBRIANTI 6 4 10 

20 NURUL BADRIY AH 2 2 4 

21 OCLEISIA YOSANTA RIWUBARA 6 5 II 

22 RAHMANJA PUTRI PURWATI 12 10 22 

23 RANGGA DWI CAHYONO 8 13 21 

24 RASTI RAMADHANI 6 10 16 

25 RISTA FEBRIYANTI HANIFAH 5 4 9 

26 RIZKY DWI KURNIAWAN 18 14 32 

27 SHERIDA KURMALASARI 9 II 20 

28 SHINTA FEBRIAN ANGGRAENI 5 5 10 

29 TABITA SY Al.OM KHARISMA PUTRI 7 6 13 

30 TRIA APRILLIA 6 5 II 

31 YULIA ANANDA DAMAYANTI 5 5 10 

32 ACHMAD WIDHY DAlROBY II 7 18 

33 ANGGRAINI PUTRJ DESRYANT 13 8 21 

34 ANNISA NIR WASIT A 15 II 26 

35 BINTANGNURRAFYFARYAN 11 9 20 

rhitung 0,911644075 0,851364766 

'label (a~ 0,005\ 0.4182 0,4182 

rtabel(a=0.01) 0,381 0,381 
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I var 

responden sebanyak 35 df= 35·2=33 

signifikasi 5o/o r tabel = 0,2826 

didapat rhit > rtabel kesimpu\an" reliabel" 

2J,621s4s14 I 14,49915966 

iumlah varians 

-· 38,1210084 

reliabilitas I 0,76440J9Ji] 

273 

58,86890756 

varians total 

61,70454545 
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No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SKOR DIAGNOSIS KELEMAJIAN LITERASI MATEMA TIKA 

SOAL "DISTRO" (SOAL I) 

KELAS IX G 
Nomor Soal 

Nama Siswa Fl F2 Fl El E2 El II 12 

Skor Yang Dicapai Siswa 
. 

DEV ANO GUSTY RA YHAN P. I I I 2 2 0 0 I 

DIAH NUR AVIFATUL JANNAtl I 2 I 2 2 I 2 2 

DICKY DARMA WAN I I I 2 2 0 I 0 

DIKA INDRIANA I I I 2 2 0 I 0 

DWI ALFI NUR ROCHMAH 2 I I 2 2 0 I 0 

HABIBAH KHOIRUN NISA' I 2 I 2 2 I 2 2 

HENDRA PRASETYO I 2 I 2 2 I 2 2 

fNTAN RA·ru CHr:ETAH I I I 2 2 0 I 0 

LISA TRJ LEST ARI 2 I I 2 2 0 I 0 

MOCH. DAFFA FIDI AL ZAKY I 0 I 2 0 I 0 I 

MOCHAMAD JIMMY TRI S. I 2 I 2 2 I 2 2 

MOH. 010 ANDI SAPU"fRA I I I 2 2 0 I 0 

MOHAMMAD FJKRI PRAT AMA I I I 2 2 0 I 0 

MOKH. HAFIDZ WIRA Y ASANDI I I I 2 2 0 I 0 

MUHAMMAD RAVI AKBAR I. I I I 2 2 0 0 I 

NIHA YATUS SA'ADAH I 2 I 2 2 I 0 0 

NIKEN TRI SUYITNO I 2 I 2 2 I 2 2 

NISA'UL MAHBUBAH 2 I I 2 2 0 I 0 

RAHMAD HIDA YAT AJI I 0 I 2 0 I 0 I 

RlSMA AGUSTIN WJJA Y ANTI I 0 I 0 0 0 0 0 

SALISA FAZRIATUS AULIA I 2 I 2 2 I 2 2 

SATRIA NOVAL WJNDJANTO 2 I I 2 2 I I I 

SEVY ROJUL ANJALY PRADITA 2 I I 2 2 0 I 0 

SITI NUR FAUZIA 2 I I 2 2 0 I 0 

SIT! SOLIKAH I I I 2 2 0 I 0 

SYAAMIL RlZKY PUTRA S. I I I 2 2 0 I 0 

ADITYA A WANDA JULIHAN N. 2 I I 2 2 0 I I 

AMELIA ISWARJN I 0 I I 0 0 0 0 

ANGGA DWI FEBRJANTO I 0 I I 0 0 0 0 

ARYA PRAT AMA 2 I I I I 0 0 0 

Ket: 

274 

Jumlah 

skor 

8 

13 

8 

8 

9 

13 

13 

8 

9 

6 

13 

8 

8 

8 

8 

9 

13 

9 

6 

2 

13 

11 

9 

9 

8 

8 

10 

3 

3 

6 

O: siswa menunjukkan kesalahan terhadap keseluruhan kemampuan yang diharapkan 
1 : siswa menunjukkan kesalaban terhadap sebagian kemampuan yang diharapkan 
2 : siswa menunjukk.an benar ter keseluruban kemampuan yang diharapkan 
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No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

l& 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 

275 

SKOR DIAGNOSIS KELEMAHAN LITERASI MATEMATIKA 

SOAL "BAND" (SOAL2) 

KELAS IX G 
--~-

Nomor Soal 

Nama Sis\'.'a ---,;JrF2]£3 El E2 F3 E4 II 

Skor Yang Dicapai Siswa 

DEVA NO GUSTY RA YHAN P. 2 2 2 2 2 I I I 

DIAH NURAVIFATUI,JANNAl-1 I 2 2 2 2 I I I 
DICKY DARMA WAN I 2 2 2 2 I I I 

DIKA INDRIANA 2 2 2 2 2 I I I 

DWI ALFI NUR ROCHMAH 2 2 2 2 2 I I I 

HABIBAH KHOIRUN NISA' I 2 2 2 2 I I I 

HENDRA PRASETYO I 2 2 2 2 I I I 
INT AN RATU CHEEl.AH I 2 I 2 2 I I I 

LISA TRI LEST ARI 2 2 2 2 2 I I I 

MOCH. DAFFA FIDI AL ZAKY I 2 2 2 2 I I I 

MOCHAMAD JIMMY TRIS. 2 2 2 2 2 I I I 

MOH. 010 ANDI SAPUTRA I 2 I 2 I I I I 

MOHAMMAD FIKRJ PRAT AMA I 2 2 2 2 I I I 

MOKH. HAFIDZ WJRA Y ASANDI 2 2 2 2 2 I l l 
~ 

MUHAMMAD RA VI AKBAR I. 2 2 2 2 2 I l l 

NIHAYA TUS SA'ADAH 2 2 l 2 2 I l l 

NIKEN TRI SUYITNO 2 2 0 2 0 I l l 

NISA'UL MAHBUBAH l 2 2 l I I I l 

RAHMAD HIDA VAT AJI l 2 2 2 2 I l I 

RJSMA AGUSTIN WIJA Y ANTI 2 2 0 2 I I I I 

SALISA FAZRIATUS AULIA I 2 I 2 I I I I 

SATRJA NOV AL WINDIANTO l 2 2 2 2 l I I 

SEVY ROJUL ANJALY PRADITA 2 2 l 2 2 l I I 

SIT! NUR FAUZIA 2 2 0 2 0 I I I 

SIT! SOLIKAH 2 2 2 2 2 I I I 

SYAAMIL RIZKY PUTRA s_ l 2 I 2 2 j l l 

ADlTYAAWANDAJULlHAN N. l 2 2 2 2 l I l 

AMELIA ISWARIN l 2 ' 2 2 I I l " 
ANGGA DWI FEBRJANTO l 2 2 2 2 l l l 

ARYA PRAT AMA 2 2 2 2 2 I I I 

Ket: 

12 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

2 
2 

0 : siswa menunjukkao kesalahan terhadap keseluruhan kemampuan 
yang diharapkan 

1 : siswa menunjukkan kesalahan terhadap sebagian kemampuan yang 
diharapkan 

2 : siswa menunjukkan benar ter keseluruhan kemampuan yang 
diharapkan 

Jumlah 

skor 

15 

14 

14 

15 

13 

14 

14 

13 

15 

14 

15 

12 

14 

15 

15 

14 

11 

12 

14 

10 

12 

14 

14 

II 

15 

13 

14 

12 

14 
15 
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aBAB I 
I., 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja 1nerupakan keberhasilan pencapa1an tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Pimpinan organ1sas1 seringkali ti<lak memperhatikan hal ini, kecuali 

kondisi kinerja telah dievaluasi dan tingkat pencapaiannya buruk sehingga tanpa 

disadari menja<li penyebab prioritas terjadinya kclcn1ahan di organisasi. 

Motivasi 1nemberikan daya dorong untuk rnelaksanakan kegiatan dengan 

tujuan mendapatkan basil tcrba Pegawai yang berkinerja baik pasti 1nempunyai 

motivasi kerja yang tinggi pula. tivasi merupakan potensi yang ada didalam diri 

manusia yang dapat dikembangkan s dir/udikembangkan oleh kekuatan luar 

/ 

yang baik dalam bentuk materi dan non ateri. Motivasi setiap pegawai akan saling 
. 

bcrbeda sesuai dengan tingkat pendidikan, karaktcristik. dan kondisi ekonominya. 

Pegawai yang terdidik da~rependen secara e onomi, maka sumber motivasinya pun 

berbeda. tidak semata- ~ta ditentukan oleh saran motivasi tradisional, seperti otoritas 

formal dan insen · , melainkanjuga dipengaruhi ole faktor-faktor kebutuhan lain. 

Men t Siagian (2010), motivasi adalah daya orong bagi seseorang untuk 

memberik kontribusi yang sebesar mungkin demi keberH silan organisasi mencapai 

tujuannya. Dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan org isasi berarti tercapai 

pula tujuan pribadi para ru1ggota organisasi yang bersangkutan. Menurut Wilson 

(2012), kincrja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja dapat diukur dengan menggunakan 
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